Øsby og Aarø Kirker
Referat Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Anette
Referent: Elsebeth

Dato: 2/5-17

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt: 18.30

Afbud: Marianne, Flemming og Thyra

Sted: Præstegården

Forberedelse: læse referat fra PU-mødet 6/4 med Torben og Helge
Se vedhæftede liste fra Visionsmødet. Notér inden mødet, hvilke punkter du har interesse for.
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat / Beslutning:

Godkendelse af referat.
Dagens sang. Forslag salme
nr. 289 (kopi medbringes)

Alle

5 min

2 stk. referater godkendt og underskrevet

Kvartalsrapport pr. 31/3-17

Marian

15 min

Der har været et stort forbrug af vand på et
toilet ved Årø Kirke. Både vandhanen og
toilettet løb. Marian og Flemming har lukket
toilettet af. Marian holder øje med forbruget.
Forslag: Graverne indfører en rutine, hvor de
jævnligt aflæser vandmåleren.

Budget forslag fra diverse
udvalg

Der er flere forskydninger til
kvartalsrapporten, derfor kan man ikke
umiddelbart tolke på resultatet.
Driftsresultatet er overordnet tilfredsstillende.
Peder, Jørgen og Marian deltager i
budgetmøde hos Thyra torsdag den 18/5-17,
kl. 14
Visioner, målsætninger og

Alle

handlingsplan

Jørgen og
Elsebeth

Hvilke punkter har du
interesse for?
Punktet er udskudt 2 gange

25 min

Der var enighed om at prioritere enkelte
punkter, som vi vil arbejde med i indeværende
år. Resten udskydes.
Niels har været på kursus om frivillighed i
Simons Kirke i Kolding. Efter den økonomiske
krise er der generelt blevet et større behov for
frivillighed. Diakonien er gentaget flere steder
i vores målsætninger.
Vi ønsker at inddrage lokalbefolkning i
arbejdet.

Øsby og Aarø Kirker
Listen blev opdelt i ”skal-opgaver” og ”ønskeopgaver”.
Hver person bød ind på 2 punkter, som deres
første prioriteter
Når alle er samlet ved næste møde laves
prioriteringen.
Der arbejdes videre med formuleringen af
Visionen.
Elsebeth renskriver listen med navnene ud for
punkterne.

Opsummering af PU-møde

Jørgen

15 min

med Helge og Torben

Vi havde et meget positivt møde. Formanden
Helge sagde, at vi om 5 år kunne se frem til et
nyt Menighedshus.
Efter Kommunalvalget, dvs. pr. 1. feb. 2018
vender vi tilbage til Helge og beder om en
bevilling til et nyt Menighedshus.
Lige nu er det vores pligt at sørge for, at det
nuværende Menighedshus kan være
nødtørftigt i drift i 4-5 år. Niels indhenter
tilbud på tætning af tag, døre og vinduer med
lavest mulig investering.
Bygningsudvalget ønsker at inddrage Kapellet
som kirkekontor. Jørgen har spurgt PU om vi
har pligt til at bruge en arkitekt til ændring af
Kapellet.
Der er Provstesyn den 10/5-17, kl. 13.30. Startende
i Præstegården. Afgang til Årø kl. 14.40.
Afgang fra Årø kl. 16.15.
Anette bestiller mad fra Badehotellet

Nyt fra formanden

Jørgen

10 min

Jørgen har haft dialog med arkitekt Bruno Viuf
Larsen om renovering af prædikestolen og
epitafierne. Dette er mod forventning ikke
kommet videre til Stiftet, hvilket Jørgen følger
op på.

Nyt fra præsten

Peder

10 min

Lørdag den 20. maj 2017 påtænkes
bogfernisering for 2 bøger:
1. Årø Kirke
2. Camino
Pilgrimsdagen søndag den 30/4-17 var meget
vellykket og udmundede i et aftensindslag i TV
Syd, indeholdende et fint direkte interview
med Peder.

Øsby og Aarø Kirker
Nyt fra personalet

Flemming

10 min

Nyt fra Udvalgene
-

Orientering fra Kirke

Niels

10 min

og Kirkegårdsudvalg

Personalets deltagelse i Stafet for Livet, blev
bevilget.
Næsfesten for alle Menighedsrådsmedlemmer
afholdes den 9. juni om aftenen. Alle
medlemmer opfordres til at deltage.
Indvendig kirkekalkning – reparation indenfor
en kvadratmeter kan bevilges uden yderligere
ansøgning ved PU. Henrik, som står for
udvendig kalkning, er ordret til at udføre
reparationerne indvendig.
Beboerforeningen har ønsket at opstille en
bænk på hjørnet overfor købmanden, hvor
postkassen tidligere stod. Det er godkendt
under forudsætning af, at der opstilles en
affaldsbeholder, som beboerforeningen
tømmer

Nye tilflyttere til vores sogn

Marianne
og Niels

5 min

Lukket punkt

Evt. Aflysning af mødet i juli?
Skal møder ligge fast den 1.
onsdag i måneden efter
sommerferien.
Planlæg møderække efter
sommerferien.
Administrator på DAP
Hvem vil løbende slette SPAM
og arkivere mail i
arkivsystemet
Ses vi til reformationsfest den
2/6 i Haderslev

Marianne har tilbudt at lave et udkast til
indlæg til velkomstmappen – overskrifter:
Vores vision, henvisning til hjemmeside/sociale
medier, Præstens kontaktoplysninger. Ca. 1
A4-side
Intet

Alle

10 min

Der afholdes møde den 4. juli, kl. 18.30,
Kirkevej 7. Afbud fra Peder.
Efter sommerferien afholdes Menighedsråds
møderne den første onsdag i hver måned.
Første møde efter sommerferien er den 6.
september 2017, kl. 18.30 i Menighedshuset
Husk at mail-boksen på DAP er fælles for os
alle. Jørgen sortere løbende i postkassen og
sletter irrelevant mail.
Det er meget oppe i tiden at bruge dåbsklude.
Vi synes det er en god idé. Anette følger op.

Kommende møder: Tirsdag 6/6-17, kl. 18.30, Kirkevej 7
Den 10/5-17 møde – Provstesyn.

