Øsby og Aarø Kirker
Menighedsrådsmøde Referat
Referat

Forplejning + klargøre kaffe/te: Niels
Referent: Marianne

Dato: 6/12-2016

Ordstyrer: Elsebeth (gå på skift)?

Tidspunkt: 19.30-21.30

Afbud: Anette

Sted: Øsby Kirkevej 7

Forberedelse: se vedhæftede omkring kollektindsamling, kursusweekend, kurser
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat / Beslutning:

Dagens sang/salme og
Godkendelse af referat

Alle

5 min

Referat godkendt
Sekretær sørger fremover for print af referat
til underskrift til næstfølgende møde. Peder
placerer i protokolmappen

Overdragelse af opgaver til
det nye menighedsråd

Karsten
Boe

1 time
incl kaffe

Oversigt over kirkegård. Den nye del skal
ikke anvendes
Domprovst søgt om penge til bla stendige.
Der er givet 50000 til diget imod offentlig
vej.
Kalkning af kirken 2017 er der givet 150.000
+ moms -dansk kirkekalk givet tilbud til
udvendig kalkning
Pris indvendigt 390.000 + moms, dette
kommer senere
Belysning – den lange álle mangler, men der
er ikke givet tilsagn (42000 kr)
Nyt menighedshus ønskes – der er lavet
forslag til skitse.
Der er planer om at nedlægge de små
kapeller rundt omkring og der skal bygges et
stort fælleskapel i Vojens.
Personalehåndbog er udarbejdet i sidste
periode.
Halk og Grarup samarbejde oprettet, udløber
31/12-16
Personalet og kurser og efteruddannelse eks
AMU der kan søges tilskud til.
Der er bevilliget lønforhøjelse til organist og
Lise er bevilliget kursus der løber over det
næste år.
460000 er bevilliget til indvendig vedligehold

Øsby og Aarø Kirker
Prædikestolen, de to epitafier, samt maleriet
fra alteret skal ordnes
Øsby kirke samlet materiale omkring klinker,
vinduer, bænke mm gives til formand
Adresser mm på div kontakter sendes pr mail
til formanden af Carsten
De tre små tilmurede vinduer på østsiden
ønskes genåbnet. Første skridt er at
kontakte en kunstner
Rengøring af kirken efter sidste ændring
20.000, rest 629000 men der mangler stadig
regninger fra håndværkere i forbindelse med
restaurering
Hvis penge tilovers kunne der laves nyt
knæfald. Afventer indtil regninger er betalt
Præstegården fredet. Gennemgået ved
præsteskifte.
Gamle præstgårds lade skal revurderes –
denne er ikke fredet
Nyt tag på konfirmandstuen er lagt – denne
bygning er fredet
Carsten stiller sig til rådighed ved spørgsmål
fremover
Nyt fra formanden

Jørgen

5 min

Tak til aktivitetsudvalget for den flotte
koncert 4/12, der var 118 betalende

Nyt fra præsten:

Peder

30 min

- Pilgrimsdag 30/4-17 (se Øsbyposten)
Opstart med gudstjeneste. Betaling 100 kr
- Åbning af Caminoen 18/6 – fælles opstart i
Haderslev 9.30 , rundt i landsbykirkerne med
afslutning kl 16 på Årø med en
Jazzgudstjeneste.
- 1/9 Landemode: Stiftes fælles samling med
gudstjeneste, menighedsråd deltager
afslutter med fællesspisning
- Sognegårdsudflugt til Skrydstup (1600
indbyggere). Peder tager kontakt mhp dato i
Marts måned
- Kollektindsamling skal besluttes: Marion og
Niels laver et forslag til næste møde
-Hjemmeside: Offentliggørelse af dagsorden
og referat. Marianne indgår i arbejdet med
Peder.
-Øsbyposten/kirkebladet: Elsebeth indgår i
arbejdet sammen med Peder

Forslag om sognegårdsudflugt
Hvad samler vi ind til ved
søndagsgudstjenesten –
udvalg?
Hjælp til hjemmesiden
Hjælp til kirkebladet
Etablering af klar aftale
omkring graverens
forpligtelser ved præstegården

Øsby og Aarø Kirker
- Graverens forpligtelser ved præstegården.
Disse ligger på skrift – kalkning og rensning
af tagrender mm , ligger ikke på faste
tidspunkter, hvilket ønskes af
præstefamilien.
Der aftales at Peder og Flemming sætter sig
sammen og ligger en plan. Thyra finder ud
af hvor mange timer der er brugt.
Nyt fra personalet

Anette

5 min

Må Mikaela købe 3 stk koralbøger (1600 kr)
og 5 stk den danske salmebog med noder a
359,- ?
Thyra kigger regnskab sporadisk og dette
bevilliges.
Der skal fremover fastlægges på budget.
Børnekor øver på Øsby skole. Der vides ikke
om dette er forbundet med nogle udgifter.
Jørgen kontakter skolelederen med henblik
på afklaring.

Hvem deltager i hvilke kurser?

Marianne

5 min

Marianne deltager evt. i Løgum kloster på
kursusweekend.
Medlemmer i menighedsrådet sender Thyra
en mail om, hvem der vil deltage i hvad.
Thyra melder til og betaler
OBS 19-21 Maj - landsforening af
menighedsråd årsmøde på Nyborg strand

Alle

10 min

Udsættes

Kursusweekend i Januar ?

Visioner for det nye
menighedsråd - brainstorme

Lukket punkt

Evt
Graveraftaler

Provstesyn

De to formænd mødes og godkender
10/1 møde kl 16.30 i Øsby. Jørgen, Anette
og Niels deltager fra menighedsrådet.
Provstesyn. Jørgen tager kontakt og
planlægger efter at det kan blive 2. eller 3.
uge i Maj

Øsby og Aarø Kirker
Kommende møder: Næste møde 11 Januar 2017
Emner: Visioner , kollektindsamling årsjul v. Niels og Marion, Regnskabsinstruks v. Thyra (1
time), indsamling via mobil pay v Elsebeth, Tage billeder af nye rådsmedlemmer v. Peder
mødetidspunkter

