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

Dato: 6/4 2017

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt: 19.30

Afbud: Niels

Sted: Menighedshuset

Forberedelse: Kig på visioner og dine egne overvejelser – se mail fra Elsebeth.
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat / Beslutning:

Godkendelse af referat og
dagens sang

Alle

19.3019.35

Godkendt

Nyt fra formanden
-opsummering fra møde med
punkter til næste MR møde

Jørgen

19.3519.50

-Budget samråd – møde. Det er vigtigt at få
ting på liste og få skrevet til provstiet forud
dvs sidst i maj (endelig budget samråd er sidst
i August).
Jørgen indkalder til møder i udvalg mhp
på klargøring af budget til næste møde.
Drift effektivisering 2-3% årligt indgår ikke i
budget, men anvendes til 5% midler.
Alle bygninger skal energimærkes over 60%
(ikke fredede bygninger)
-Næsmøde: Formænd og præster mødes ½
årligt og deler erfaringer. Haft et godt møde

Nyt fra præsten

Peder

19.5020.05

-Ansøgning fra Gert Hjort Petersen (alter)–
projektet udsættes til oktober.
-Konfirmandweekend er forløbet rigtig fint
-Vellykket Gospelweekend
-Pilgrimsbog er under udvikling (skrevet af
Jette Dahl) der er bevilliget penge til tryk, som
forhåbentlig er færdig 30/4.

Nyt fra personalet

Flemming

20.05-

Inger Refshauge nyansat.
Per startet igen og dermed er der fuld
mandskab.
Visionsmøde i Halk planlægges til efteråret
med al personale.
Der hjælpes med mange timer i Vilstrup pga
sygdom.

20.15

Øsby og Aarø Kirker
Der afventes om Vilstrup evt. spørger om
samarbejdsaftale. Personalet vil gerne
Fremtidssikring af Øsby

Flemming

20.15-

kirkegård

og Marian

20.30

Menighedsrådet på tur i egne

Elsebeth

20.30-

”Gemakker”

Sognehus udflugt

20.45

Peder

20.4520.55

Visioner

Elsebeth+

20.55-

Hvem – Hvornår- Hvordan

alle

21.25

Skitse udleveret
Pladeurnested kan etableres på tomme
gravpladser forskellige steder på kirkegården.
De grønne områder kan føres ind i en
sammenhæng, hvilket en konsulent skal
indover til både Øsby og Årø. Der skal søges
penge til dette (40.000).
Hække skiftes efter behov.
Dette sker alligevel ved provstesyn –
Alligevel planlægges en udflugt forud for
dette- formand og de nye laver en cykeltur
Afventer dato
Udflugten tænkt for at sætte tanker og
fantasier i gang om ønsker til vores eget. Det
vurderes det er for tidligt
Udflugten udsættes på ubestemt tid, indtil det
kommende udvalg tager initiativ til at det er
aktuelt.
Udsættes

Hvordan går vi i gang?
Lukket punkt

Evt

intet

21.25-

Marian: DAP obs noget bliver væk/slettet

21.30
Kommende møder: d. 2/5-17 Afbud Marianne
Kirkegårdsudvalg finde ud af om der skal penge til dige, penge til toiletter på Årø, hvornår skal vi ha
lavet div ved huset og hvad vil det koste mm.
Alle udvalg gøre overvejelser omkring næste års budget og medbringe disse overvejelser til mødet
Budget afleveres færdigt i Juni.
Få budgettet (2018) forberedt

