Øsby og Aarø Kirker
Referat Menighedsrådsmøde September 2017
Dagsorden

Forplejning: Flemming
Referent: Marianne

Dato: 6/9-2017

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt:18.30-21.30

Afbud: Monica

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat / Beslutning:

Godkendelse af referat og
dagens sang

Alle

18.3018.35

Ref godkendt

Nyt fra formanden:
- Infomøde i Kolding 28/8
- PU valg
- Weekend åbning af kirken

Jørgen

18.3518.55

- Forsøgsperiode på 2 år. Umiddelbart ikke
relevant for os.
- Muligvis bliver der slet ikke valg- måske
kommer der en ekstra liste (afgøres 11/9)
- Budgetsamråd 6/9: stendige er kommet på
prioteringsliste (150.000). Ligningsbeløb det
samme som i 2016.
- Weekendåbning 09-19 til om med uge 42.
Kasse med penge tømmes fredage.

Nyt fra præsten:
Kulturmødet Mors
Indkøb af projektor og lærred

Peder

18.5519.15

- Caminoen meget brugt, der sker mange ting
på det felt.
- Helle Solvang debatleder på Mors inviterer:
emnet at forebygge fraflytning fra de små
sogne.
- Projektor og lærreder ønskes enstemnigt.
Priser og valg foretages af Niels. Bevilling
5000,-

Nyt fra personalet
Græs på gangarealer – forsøg
De ukendtes grav

Flemming

19.1519.30

- Det er ok at forsøge med græs på 2 anviste
gange.
- På Årø ønskes et tørreskab 5000,- bevilliges
- Der er omlægning af kirkegården, men
placeringen af de ukendtes grav vil vedblive at
være hvor den er. Der plantes eks Potentiella
omkring for at markere. Den nye ”ukendtes
grav” kommer til at ligge tæt ved kirken

Øsby og Aarø Kirker
Dåbsklude

Anette

19.3019.40

Videre evaluering af møde

Jørgen

med arkitekten

19.4020.00

Ombygning af kapellet
Finansiering af ventilation
Finansiering af orgelrengøring

26/10 kl 19.30 Sognets møde

Alle

med menighedsrådet og

20.0020.20

kirken
”Årsberetning” og

Incl

informationer, samt

kaffe

forventninger til
menighedsrådet
Fællesspisning? Tilmelding?
Økonomi? Plan for aftenen

- Kvartalsrapport 30/6-17
(udsendt 31/8)
-Administrator på Skovbo
Data, regnskabs- og
kirkegårdssystem

Thyra

20.2020.50

I næste blad til November præsenteres dåbs
kludene og idérne omkring – strikkegr.
Anette laver et skrift
- Vi søger om at nedlægge kapellet. Bruges
fremover til værksted.
- Ventilation i kirken til vurdering:
konsulentrunde i Oktober
- Orgelrengøring (100.000 kr) 5% midler
ansøges, da det er en akut ting der skal
varetages. Jørgen søger.
-Tavle på Årø skal males op med bladguld.
Marion indhenter tilbud. 17.000 er på budget,
men det bliver 20.000 mere (20 års garanti)
Dette bevilliges.

Vi er forpligtet til at fortælle i sognet
Overordnet fortælle om provstiet, opbygning,
Opgaver i et menighedsråd – hvad arbejder vi
med
Hvordan ser vores kirkegård ud? Fremover
Visionerne præsenteres
Frivillighed
Kommende aktiviteter
Hvordan vil I gerne vi
offentliggør/kommunikerer?
Hvad forventer du af din kirke?
Vigtig med dialog efterfølgende – gæsterne er
det vigtigste – de skal klædes på og derefter
komme med forventninger
Debat
Jonny evt være indsparker.
Udvalg: Jørgen, Niels, Elsebeth, Marianne
Johnny? Jørgen er tovholder
-Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt
-Dette gøres sikkerhedsmæssigt – der skal
vælges en fysisk person der har adgang til
dette.
Flemming, Anette og Thyra finder indbyrdes
ud af dette

Øsby og Aarø Kirker
Sogneudflugten til Slesvig Maj

Anette/Pe

20.50-

2018

der/Maria

21.05

Pris for bus og guide 11.000

nne

Der gives grønt lys og aktivitetsudvalget
arbejder videre på ideen.
Sogneudflugten nævnes helt flygtigt i næste
blad.

Ikke på budget!
Kirke og kirkegårdsudvalg:

Niels

hvor langt er vi kommet?

21.0521.25

Reparationer udført i
sognehuset
”Bænken”
Besøg af kirkegårdskonsulent
Anne Vium Skaarup 14/9

Lukket punkt

Næsset kloak – algebehandling af tage
Sognehuset –dør, vinduer og tag ordnet.
Maling mangler
Elektriske lås – helårsdør? På senere
Midler til diget er på budget
Fugtproblemer i præstegården –
afslutningsrapport til forsikringen
Vinduer i præstegården tilbud fra snedker:
bliver udsendt fra Niels. Crawo og
restaureringsmaler kommer og vurderer.
Græsplænen i præstegården skal drænes –
der er boret huller og lagt grus i huller.
Marian, Elsebeth og Marianne deltager

21.2521.30

Evt

Kommende møder: 4/10, 1/11, 6/12

Peder inf om fejring af alteret – projekt Maj
2018.
(Maria Hjort Petersen)
Peder skal søge forskellige fonde til dette
Punktet kommer til næste møde.

