Øsby og Aarø Kirker
Referat Menighedsrådsmøde
Forplejning: Smørrebrød
Referent: Marianne

Dato: 6/4-17

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt: 17.00

Afbud: Niels

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse: Kopi af avisartikel omkring børneunivers i Øsby
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat / Beslutning:

Velkommen
Kort oprids af mødeindhold og
baggrunden for dette

Jørgen og
Elsebeth

17.0017.15

Præsentation af
arbejdsopgaver i provsti
udvalget

Torben og
Helge

17.1517.30

Al kirkeskat kommer i en kasse 59 mill i år heraf bruges til stiftets bidrag eks konsulenter.
Resten kommes i én kasse, som fordeles efter
behov
Provstiets beholdning afgøres af medlemstal.
Drift beløb er det samme som forgående år og
der skal indgives ønsker med begrundelser for
at få mere.
-Provstiudvalget skal sammen med
menighedsrådene fordele pengene ud fra
prioritering.
-Deltager gerne i menighedsrådsmøder (både
provst og formand efter behov)
Arbejder med godkendelse af ændringer på
eks kirkegårde – der skal søges.
Ved øsker om ændringer af bygninger i øvrigt
( dog skal ansøgning omkring præstegården
stiles til stifte,t da denne er fredet – provstiet
kan finde ud af, om der er penge til det).

Kig på sognehuset i alle rum –
vurdering af isolation, tag,
redskabsrum, kapel, samt
kirkerum (hynder,
forsatsvinduer i sakristiet)

Fælles
runde

17.3018.00

Hvad har vi brug for?
Personalefaciliteter…….APV godkendt i Halk?
Kørepenge vil være småpenge i forhold til
graverfaciliteter 4 forskellige steder.
Redskabsrum og depoter?
Kulturaktivitet?
Mødeaktivitet?

Øsby og Aarø Kirker
Hvordan kan kapellet udnyttes med en anden
funktion end nuværende?
Dåbsfest – konfirmandfest (sogne præsten
skal vurdere om der er økonomisk behov for
dette – det må ikke komme i konkurrence med
andre)?
Kan vi mon få spejderne i gang omkring
huset?
Kan konfirmander undervises i sakristiet?
Personaletrivsel og fysisk
arbejdsmiljø, IT opgradering
(både personale,
konfirmander, menighedsråd)
Samtalerum til eks pårørende i
sorg.

Anette
(Flemming
og Monica)

18.0018.15

Kapellet…
Skal dette nedlægges? Anvendes til værksted,
indrette kontor i forbindelse med?

Hvilke ønsker har vi til et
sognehus – hvad er rimelige
forventninger i forhold til
menighedsrådets visioner.

Marianne

18.15-

Dette skal vi præcisere…
Peder præsenterer tankerne omkring Øsby
børnecenter.
Kan vi mon låne nogle faste lokaler på skolen
til konfirmandforberedelse og anden aktivitet
for menigheden

Hvordan skal vi ind tænke
økonomien?
Penge til nuværende bygning
kontra opførelse af nyt
sognehus?
Tidsperspektiv? Realistisk?
Hvad må vi gå i gang med?

Alle

Haderslev kommune opfordrer
til øget turisme til Årø- og
hermed også kirken.
Hvordan kan vi få kommunen
til at tage ansvar/del i forhold
til de flere opgaver der følger
med flere besøgende?

Marian

18.30

18.3018.45

18.4519.00

Tag, vinduer, yderdøre – hvad vil dette koste?
Det skal vi ha´ hjælp til!
Hold huset kørende i 2-3 år, kan vi tænke
utraditionelt - lav et liste katalog (100.000 kr
er der ingen der vil sige noget til)
Indtil skolens fremtid er afgjort, bør der ikke
ske noget.
Der skulle være penge indenfor 5 år til et nyt
sognehus
Så få mursten så muligt, så rationelt så muligt
og så menneskelig inddragende som muligt.
Det skal se indbydende ud når man kommer
forbi.
Husk at ind tænke inventar.
Åben fra 9-21 fra påske til efterårsferien. Der
kommer folk på guide ture og mange enkelt
personer.
Kommunen giver ikke penge til drift ved
kirken.
-Lav et budget hvad det koster at have en
turistkirke og få ind i budgettet – provstiet
vurderer dette.

Øsby og Aarø Kirker
Smørrebrød

alle

