Øsby og Aarø Kirker
Referat Menighedsrådsmøde Oktober
Dagsorden

Forplejning: Flemming
Referent: Marianne

Dato: 4/10 2017

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Flemming, Peder (kun tilstede ved afstemning og
eget punkt på dagsordenen).

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse: Vedhæftede filer. Aftaler omkring graversamarbejdet kommer senere
Gør dig overvejelser over dit arbejde i MR. Forventninger, opgaver og trivsel
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat / Beslutning:

Godkendelse af referat og
dagens sang

Alle

18.3018.40

Du som har tændt millioner af stjerner
Referat godkendt

Nyt fra formanden
Status på:
-Restaurering af prædikestol
og epitafier
-Ventilationsprojekt
-Indvendig vindfang i
præstegård
-Regn-indslag ved skorsten i
præstegård
-Ansøgninger ved PU
-Vinduer i præstegård
-Orgelrensning
-Nedlæggelse af kapel
-faktura fra arkitekt

Jørgen

18.4019.00

Møde med konsulenten dd ang
ventilationsanlæg: Der arbejdes videre med
dette og bevilling forventes (pengene er
tilstede) – tid ca ½ år.
Epitafie og prædikestolen- der er i alt bevilliget
435.000 fra 5% midlerne. Bruno står for dette.
Vindfang i præstegård. Bruno fundet en
løsning og denne arbejder han videre med.
Skorstensmesteren været på tilsyn og
udbedrer dette.
PU: 36.000 til vinduer i præstegården, +
penge til orgelrensning
Kapellet – Flemming skriver til bedemændene
at dette nedlægges og der skal skrives inf i Æ
Øsbypost (Elsebeth).
Arkitekt har fået penge for arbejdet

-Valg af præsterepræsentant
til provstiudvalg – kun Peder
der kan stemme
(stemmeseddel på mødet)
-Graversamarbejdet
(møde13/9) - udvides til
31/12-2019? 2 personer
udvælges til en bestyrelse

Afstemning sket
Elsebeth

19.0019.10

Mødet med Halk/Grarup og Vilstrup
Der er endnu ikke justeret i
samarbejdsaftalen, men denne kommer.
Flemming er tjenestemandsansat og ansat
under Halk. Øvrige også ansat under Halk
Samarbejdsaftale udvides til 31/12-2019

Øsby og Aarø Kirker
Der skal nedsættes en fællesbestyrelse med 2
repræsentanter fra hvert sted.
Valgt: Niels og Anette
Jørgen giver besked til formanden fra Halk
Nyt fra præsten:
-Kulturmødet i Øsby kirke
(se vedhæftede omkring
ansøgninger til projektet og
budget)

Peder

19.1019.20

Der ansøges ved kirkeministeriet og der
igennem mange fonde, som de anbefaler.
Deadline for projektet vides ikke. Hvis der ikke
kommer positive tilbagemeldinger stilles
projektet i bero.
Peder arbejder videre med opgaven
Finansiering skal på plads og derefter vil MR
gerne give behørig økonomisk støtte.

Nyt fra personalet

19.20-

I-pad og kursus (se

19.40

vedhæftede)

Nyt fra udvalg

Marian

Kirkegårdsplan

19.4019.55

Kaffe og trivselsrunde med

Oplæg

19.55-

gensidige forventninger til

Jørgen

20.45

møder og hinanden, vores

ALLE

poster i MR mm
Gennemgang af
revisionsrapport for regnskab
2016

En fond i Haderslev har allerede tildelt 20.000
Provstiet giver afslag

Thyra

20.4520.55

Organist i Vilstrup og Hal/Grarup har noder
der liggende på IPad. Mikaela ønsker også
dette. Sættes på til næste møde.
Anette snakker med Mikaela omkring
arbejdsgangen ift ansøgning til penge.
-Der siges ja til, at Øsby kirke opvarmes i 3
dage til orgeløvelse for unge orgeltalenter fra
Haderslev.
IPads og kursus – dette bevilliges enstemmigt.
MR kan ikke nuværende ikke påtage sig
opgaven med menighedskaffe.
Anne Skårup anlægsarkitekt, har været med
rundt på kirkegården og hørt vores forslag.
Helhedsplaner godkendes hos hende når de
sendes til provstiet, hun er derfor inhabil. Hun
sender dog en skitse som vi kan arbejde
videre med, hvor hun kommer med forslag.
Ikke indfriet, da tidsplanen ikke holder.
Der aftales, at trivsel generelt sættes på til
næste møde, mens konstituering til de
forskellige poster altid skal på til December
mødet.
Gennemgået og taget til efterretning.
Giver ikke anledning til nogen anmærkninger.
Kvartalsregnskabet ser rigtig godt ud.
Vigtigt at Peder får købt møbler i indeværende
år.

Øsby og Aarø Kirker
Sognets aften 26/10:

Marianne

Plan og uddeling af

20.5521.05

ansvarsopgaver (se
vedhæftede invitationen og
forslag til selve aftenen)
Ansøgning om penge til

Niels

sognehus-haven i samarbejde

21.0521.15

med beboerforeningen
Google street view

21.15-

Er det noget vi skal sige ja til?

21.25

(Se mail 17/9)

Forslag til opgavefordeling til aftenen
accepteres, men tidsrammen for de forskellige
områder vil være forskelligt.
Rammen er lagt, men indholdet kan få
forskellige drejning afhængig af deltagere og
spørgsmål. Alle er medansvarlige for aftenens
forløb.
Beboerforeningen vil bidrage med 10.000 kr
Niels laver plan sammen med Søren
Hedegaard til ”noget” der skal kunne stå de
næste ca 5 år.
Dette ønsker vi ikke nuværende.
Måske kan vi få vi en lokal til at udforme en
film til at ligge på hjemmesiden, Caminoens
hjemmeside samt på you tube..

Pris 2.495 Øsby ekskl moms
Pris 3.495 Årø ekskl moms
Lukket punkt

Evt

Kommende møder: 1/11, 6/12

Sammenvirkende menighedsråd
Kirkehuset i Lunderskov d. 6 og 15 november
-Socialt arbejde
-Ledelse og koordinering
Niels vil gerne deltage og der er opbakning

