Øsby og Aarø kirker
Referat Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Marianne
Referent: Marianne

Dato: 11/1 2017

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt: 19.30

Afbud: Elsebeth

Sted: Øsby kirkevej 7

Forberedelse: Læse mail fra præsteforeningen 13/12 omkring samvirke
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Dagens sang

alle

5 min

Godkendelse af referat, samt
beslutning om ordstyrer (fast
person eller på skift)?
Husk ønsker til punkter til
dagsorden sendes til sekretær

alle

5 min

Referat godkendt
Fast ordstyrer: Jørgen

Nyt fra formanden:
- Mødetidspunkter fremover
- Møde med arkitekt?
- Orientering om provstesyn

Jørgen

15 min

Møder foregår som oprindelig aftalt den første
tirsdag i måneden og fremover i præstegården.
Kageansvarlige kører forbi kirkevej 7 laver og
medbringer kaffe, øl og vand, samt service
-Arkitekten kontaktes af Jørgen mhp
orienterende møde en dag kl 16.30, så alle har
mulighed for at deltage.
-Provstesyn 10/5 kl 13.30 med byggeudvalget
opstart i præstegården, samt besigtige
bygninger
Færge 14.40 til syn af Årø kirke og bygninger
Kl 16.15 retur til Øsby kirke
Afslutning med et stykke brød i sognehuset.
-Renovering færdig i kirken
Klinker der er kommet forkert- returneres til
firma eller placeres i præsteladen.
Uddeling af diverse kopier – nuværende
projekter

Peder

20 min

- Samvirke - Blot tænkt som velkomst til nye
medlemmer og kan evt tages op senere.

Udlevering af diverse
rapporter omkring
renoveringer i Øsby Kirke

Nyt fra Præsten:
-Tage billeder af medlemmer

Incl.

af menighedsrådet

kaffe

Kommentar / Referat / Beslutning:

Øsby og Aarø kirker
-Leje af lokale på Øsby skole

- Lokale- problematikken er torsdag hvor
konfirmandforberedelse og kor gerne skulle
være i sognehuset samtidig.
Der besluttes at betale for leje af lokale på Øsby
skole til koret
-25/3 og 26 Gospel workshop weekend
Deltagere betaler 250 kr
Niels og Marianne deltager og tager imod
betaling fra deltagere på dagen. Anette praktisk
hjælper
-Kirkehistoriker Carsten Bach-Nielsen foredrag
på Årø, med deltagelse af 45 personer var en
god oplevelse. Hans bog bliver indkøbt og
anvendes som boggave og mulighed for køb af
sognebørn og turister. Marian går videre med
dette omkring det praktiske
-Maj måned laves søndagsgudstjenester som
aftengudstjeneste i Øsby bla for at trække på
samme organist. Tidspunkt Øsby 19.00
Tidspunkt på Årø kommer først senere på tale.
-Skoven ved præstegården trænger til pleje.
Jørgen og Flemming vil sammen kigge på
skoven og tager stilling til hvad der skal ske.

-Samvirke i menighedsrådet

Nyt fra personalet:

10 min

-Monika er ny repræsentant for personalet og
skal være med i 2 år. Denne opgave går på
skift.
-Der falder ros fra en pårørende til personalet
for flot vedligehold – dette bringes videre.
-Udvidelse af urnegravpladser og godkendelse
af kirkegårdsplan, skal godkendes i provstiet.
Marian går videre med dette.

Niels

15

Møde 10/1
Alle tilfredse med samarbejdet
Timer skal opgøres årligt, så fordeling og
betaling bliver ligelig fordelt.
Ordningen er nu permanent. (Prøveperioden
startede 2015)
Samarbejdet evalueres en gang årligt. Jacob
Lysmose opdaterer selve samarbejdsaftalen.

Marian og

10

2 mdr/ udvalgte :
SOS børnebyer
Læger uden grænser
Lokale spejdere
Blå kors

Orientering

Graversamarbejdet
Halk/Grarup

Kollektindsamling årshjul

Niels

Øsby og Aarø kirker
Børnenes fællesråd
Danske sømandskirker i udlandet
Kirkens korshær
(lokal aktiviteter og julehjælp tages op senere)
Regnskabsinstruks

Thyra

45 min

Revisionsprotokollat 2016 behandlet og
godkendt
Regnskabs instruks .
Bilag kigges igennem – der justeres i max
disponeringsbeløb til Flemming ellers godkendt.
Af budgettet til projektet er der bevilliget 1,5
mill og der er anvendt 1,1. Der skal søges
bevilling til at anvende det resterende beløb til
evt nyt knæfald eller forsatsvinduer. Jørgen og
Thyra ansøger om dette efter der har været
besøg af arkitekten og først herefter afsluttes
regnskabet.

Lukket punkt

Evt:

Snakkes løst omkring, at vi i de forskellige
udvalg løste opgaverne og herefter orienterer
hele menighedsrådet kort, så vi kan frigøre tid.

Kommende møde: Visioner for menighedsrådet, mobile pay (Elsebeth), julehjælp fremover
– hvad kan vi gøre i sognet (Niels) Kalkning af kirke (Jørgen) Præste- og
Kirkegårdsudvalget, lovgivning (Niels).

