Øsby og Aarø Kirker
Referat menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: smørrebrød (Niels bestiller-Elsebeth henter),
Monika kage til kaffen

Dato: 3/7

Referent: Marianne

Tidspunkt: 17.00-20.30

Ordstyrer: Jørgen

Sted: Kirkevej 7

Afbud: Peder

Forberedelse: Se målsætning rev.2 (mail 31/5)
Link i forhold til ny forsøgslovgivning http://www.forsogifolkekirken.dk,
Vedhæftet omkring Landemode
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Dagens sang
Velkommen til Bruno Viuf
Larsen

Jørgen

2 timer

-Ventilation i kirken.
-Automatisk lås på kirkedøren
(sommer/vinterdør).
-Sætningsskaderne (sakristi
og nordside i skibet).

-Kapel ændres til kontor: pris,
udbudsmateriale, tegning mm
håndtering.
-Glasvindfang i præstegården
begge sider?
evt.: snak om vinduerne i
præstegården.

Vandskade i præstegården

Niels

Kommentar / Referat / Beslutning:

Bruno vil komme igen sammen med en
ingeniør til vurdering af revner og få et
overblik over reparationer
-Automatisk lås i sommerdøren og denne
sættes i fra Marts til efter efterårsferien. Glas
kan sættes bag gitteret i døren, hvorved det
kan blive en helårsdør. Ansøgning ved stiftet
igennem provstiudvalg(Jørgen)
-Bruno foreslår at indvendig kalkning,
reparationer og opspænding (i sakristiet)samt
hynder, søges samlet i provstiet.
-Der skal nyvurderes: bygge nyt, eller søge
dispensation til midlertidig graverkontor??
-Bruno tager kontakt til Peder og aftaler et
besøg i præstegården, hvor der kigges på
både vindfang og vinduer.
Males med linolie årligt. Kan repareres -dette
er vurderet af snedker.

-Skaderapport om fugt. Dette skal udarbejdes
i forhold til forsikring. Pille det løse væk på
væggene og stille en affugter i 14 dage.
Der er tidligere udfærdiget tegninger til et
forslag fra Bruno til nyt kulturhus. Regning for
dette bliver tilsendt så vi har rent bord.

Øsby og Aarø Kirker
Fantastisk

Smørrebrød
Godkendelse af referat

Alle

5 min

Godkendt

Nyt fra formanden:
- Deltagelse ved Landemode
1/9? Ægtefæller deltage?
-Graversamarbejdet, møde 13
september – formøde MR?
-DAP

Jørgen

30 min

-Ikke deltagelse af ægtefæller. Anette
reservere på Harmonien til 7 personer.

Nyt fra præsten

Peder

Ferie

Nyt fra personalet

Flemming

Nuværende ingen deltagelse fra Staruo i
forhold til graversamarbejde. Forventer det
kommer på et senere tidspunkt

- Ikke talt med de andre formænd endnu
-Vi deltager gerne og afventer en udmelding
fra Halk med dato

og Monika
Ny forsøgslovgivning omkring

Elsebeth

10 min

Kursus i Kolding 28 August. Hvor en eller to
skal deltage herfra, sammen med
repræsentanter fra de øvrige MR.
Elsebeth følger op på dette

Elsebeth

30 min

Udsat

nye måder at udføre
menighedsrådsarbejdet på
(følg link som forberedelse)
Visioner, målsætning og
handleplan

Lukket punkt

Evt
Møde i August?

Onsdag 2/8 kl 16.30 -18.30
Nej, dette holdes ikke

Kommende møde:, 6/9

Navn
Jørgen Christiansen
Elsebeth Gunderlund Dall
Anette Sønnichsen
Marian Jepsen
Niels Vestergaard
Marianne Bjerg Karstoft

Underskrift

