Øsby og Aarø Kirker
Referat Menighedsrådsmøde Juni
Dagsorden

Forplejning: Flemming
Referent: Marianne

Dato: 6/6-2017

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt: 18.30

Afbud: Peder, Flemming

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse: Visionsskema – se mail fra Elsebeth 31/5, mail fra Jørgen omkring renovering 2/6
Forsøg i folkekirkerne: http://www.forsogifolkekirken.dk, mail fra Thyra 2/6
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat / Beslutning:

Godkendelse af referat og
dagens sang

Alle

5 min

Referat godkendt
Nu lyser løv i lunde

Nyt fra formanden

Jørgen

10 min

-Kontaktet af formanden fra Vilstrup med
forslag om at lave en fællesrum på DAP.
Måske få en udefra til at undervise omkring
DAP.
-D. 3/5-17 har PU godkendt ansøgning om
konsulentbistand til Øsby og Årø kirkegård
50.000,-

Evaluering af provstesyn og
tiltag i forhold til dette

Jørgen

30 min

Synsberetning Årø: Mindetavle skal laves i år.
Marian taler med Flemming omkring brug af
stenhugger mm.
Tagsten ligges på plads + sprøjtning af alger
+ tagkanter, både Årø og Øsby foretages af
Næssetes kloakservice (3000 kr).
Revnedannelse under observation.
Toiletbygning fritages for beplantning.
Øsby kirke: Kalkning i orden nu.
Revnedannelse i sakristi + den store på sidenafventer stillingtagen og senere
restaureringsvurdering. Revnedannelse på
nordsiden er ordnet. Blyplader i koret er
ordnet.
Urskiver udsættes.
Skimmelangreb i orglet (Markussen laver årligt
tilsyn på orglet) Der skal findes ud af hvilken
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svamp der er tale om af hensyn til både
personale og orgel. Niels undersøger, hvem
der kan være behjælpelig med dette.
Dige mod nord (Mogens Anker kan lave et
overslag)
Sognehus og graverhus – vi er i gang
Præstegården: Kvistvinduer skal skiftes.
Stillingtagen efter sommerferien til dette.
Peder finder selv løsning omkring PC udstyr.
Resten af punkterne omkring præstegården
udsættes til et møde, hvor Peder deltager.
Renovering af kirkevej 7

Niels

15 min

Brian Skøtt: Givet tilbud på 50.000 + 15.000
til maling.
Pengene er bevilliget
Personalet orienteres og involveres ved
opstart og gerne inden opstart på
konfirmander og kor.

Nyt fra personalet

Monika

10 min

Intet nyt

Nedlæggelse af kapel ved

Jørgen

15 min

Der er ca. 2 kister/år og der er ikke
kølemulighed.
Der kan være uenighed i sognet, men det er
enstemmigt vedtaget, at vi vil nedlægge
kapellet og anvende bygningen til andet. Der
sendes information til provstiet (Jørgen).
Byggeudvalget mødes og ligger en plan – dato
følger.

Thyra og

15 min

Starup og Vilstrup kommer med i
graversamarbejdet. Dette er luftet i
provstiudvalget. Flemming skal planlægge
dette og skal gives tid til dette. På sigt tænke,s
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Graversamarbejdet på næsset

Jørgen

at en bestyrelse med repræsentanter fra
hvert menighedsråd skal styre
graversamarbejdet som en selvstændig
enhed. Dette skal der være enighed om i alle
4 menighedsråd. Provstiet anbefaler at vi
søger al mulig hjælp og vejledning udefra.
Nuværende er fordelingen 40/60. Halk/Grarup
er ansvarlige for at få det nye tiltag op at
køre. De indkalder til møde 13 eller 14 Sep.
hvor Jacob Lysmose skal gerne deltage. Vi
forventer at blive indkaldt til mødet med Halk
Grarup.
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Gennemgang af budget

Thyra

30 min

Ved anvendelse af mobile pay skal indbetaler
skrive i tekstfeltet, da det ellers er umuligt at
regnskabsføre.

Øsby Sogns Menighedsråd CVR-nr. 54218214
Budget 2018. Bidrag budget afleveret d. 0606-2017 17:27
Gennemgået og godkendt.

-Hjælp til div aktiviteter hen

Anette/

over sommeren (egne

Marianne

10 min

Hjælpere sat på planen til planlagte aktiviteter
til og med August måned.

30 min

Revurdering af formulering (mail 31/5)
Prioritering af punkter.
Udsættes

10 min

Udsættes til næste møde

medlemmer og frivillige).
-Dåbsklude – hvor er vi?

Visioner, målsætning og

Elsebeth

handleplan

+ alle

Ny forsøgslovgivning omkring

Elsebeth

nye måder at udføre
menighedsrådsarbejdet på
(følg link som forberedelse)
Lukket punkt

Evt
Aflyse MR i Juli grundet
frafald? Møde i August ?

5 min
Mødet fremrykkes til 3/7

Kommende møder: 3/7 kl 18.30 i sognehuset: Afbud fra Peder (ferie)

Underskrift dato:
Jørgen Christiansen
Elsebeth Gunderlund Dall
Anette Sønnichsen
Marian Jepsen
Niels Vestergaard
Thyra Bohsen
Monika Kjær
Marianne Bjerg Karstoft
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