Referat fra menighedsrådsmøde i Osted menighedsråd
onsdag den 7. september 2016 i Stalden kl. 19.00.
Til stede:
BLL Børge Lundskov Larsen
ABJ Allan Baunehøj Jensen.
HBJ Hjarne Bjergager Jensen. FDJ Frank Damgaard.
TDJ Torsten Dam-Jensen, AB Alan Bohn
Regnskabsfører HK Hanne Knörr.
Afbud fra AB Alan Bohn

Vært var Hjarne.
1.Velkomst. Formanden HBJ bød velkommen til efterårets første menighedsrådsmøde.
Dagsordenen samt referatet fra sidste møde blev godkendt.
2. Sognepræsten TDJ orienterede om den nye hjemmeside : Ostedkirke.dk der er en
fælles for Osted og Allerslev kirker. Hjemmesiden er nu i brug og alle var enige om, at den
fungerer godt og fremtræder fin. TDJ oplyste, at det er pt. TDJ og Kurt Bierbum fra
Allerslev, der kan redigere hjemmesiden, og det fungerer godt. Der afholdes kombineret
høstgudstjeneste, konfirmandintro og barnedåb søndag d. 18/9-2016 kl. 0.30. Efter
gudstjenesten er der spisning i stalden med pølsevogn. Janni pynter kirken og
menighedsrådet sørger for pyntning af stalden.
TDJ skal på kursus i Løgumkloster i perioden 26/9 til 30/9.
Der har i sommerens løb væren en del bisættelser og begravelser.
3. Valgbestyrelse.
Kirkeministeriet har godkendt at Osted menighedsråd har mulighed for at have 2 årige
funktionsperioder ved valg til menighedsråd.
Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde d. 13. september. Her skal der laves
opstillingsliste. Der skal bruges 7 valgte medlemmer til menighedsrådet. TDJ henter
plakater på provstikontoret til ophængning i byen, HBJ og ABJ hjælper med
ophængningen. Andre er også velkomne til at hjælpe.
4.Økonomi og orientering fra kasserer og regnskabsfører.
Kvartalsrapport for 1. halvår blev gennemgået og godkend jvf. særskilt referat. Derefter
gennemgik man kvartalsrapport pr. 31/8-2016. Denne blev ligeledes godkendt og taget til
efterretning.
5. Personale.
Det undersøges om det er muligt for gravermedhjælperen kan få et traktorkørekort, eller
der krævet fuldt kørekort for at han kan køre havetraktoren uden for kirkegårdens område..
Camilla søger om funktionstillæg. Dette blev der orienteret om på lukket møde.
Henriette ønsker oprettelse af ekstra babysalmesang hold, da der er for mange deltagere
på det nuværende. Dette blev bevilget, men af hensyn til kirkens øvrige brug ønskede
præsten at få dette hold lagt før det nuværende fredags hold - og ikke efter som Henriette
ønskede.

6.Medarbejderrepræsentanten. CD
Camilla udtrykte utilfredshed med at aftaler med håndværkerne, der er i gang med
renoveringsarbejdet i våbenhuset ikke overholder indgåede aftaler. Der har bla. været
problemer med malerlugt hvilket har betydet dårlig luft i kirken.
CD skal på kursus i Göteborg fra 8/9 til 11/9.
Der er endnu ikke afholdt medarbejdermøde.
7.Kirke og Kirkegården.
BL: Der har været kirke og kirkegårdssyn sammen med provsten og arkitekt Bahn. Der
blev udtrykt tilfredshed med kirken og kirkegårdens stand. Afventer referat fra dette syn.
Det nye menighedsråd skal udarbejde en kirkegårdsplan, således det sikres, at der sker
en hensigtsmæssig tilpasning af kirkegården og dens funktioner.
Våbenhuset er færdigrenoveret til høstgudstjenesten Budgettet overskrides, men det er
der styr på, enten tages der penge fra et andet anlægsbudget der er blevet billigere
og/eller fra menighedsrådets frie midler.
Graveren har forespurgt om beskæring af et stort lindetræ, der skygger for nye træer
plantet på et gravsted. Dette blev ikke imødekommet.
Erik foreslog fjernelse af store træer på kirkegården, der "står i vejen for" vuet til
kirkegården og kirken fra alfarvejen. Dette blev ikke imødekommet, men kan evt. tages op
af det nye menighedsråd.
8. Præstegården.
Der blev talt om manglende isolering af varmtvands rør i kælderen i præstegården, som
kunne overvejes udført.
Sløjfning af olietank godkendt fra Lejre Kommune. iht. fremsendt erklæring fra Harbo VVS
Der har været afholdt Provstesynet, der blot gav anledning til bemærkninger om lidt små
reparationer. Referatet fra dette syn afventes.
9. Graverkontoret / kirkegården. Ikke yderligere.
10. Mellemregning med valgmenigheden.
Der er stadig ikke opnået enighed mellem valgmenigheden og menighedsrådet omkring
afregning for valgmenighedens brug af kirken.
Provsten vil indkalde parterne til møde.
11. Orientering og meddelelser fra.
Menighedsrådsformanden:. Ikke yderligere meddelelser
Kirkeværgen / aktivitetsudvalget. Der er styr på alle arrangementer for resten af året og
forårets arrangementer er også på plads.
Fredagstræf d. 16/9 og d. 12/9 gudstjeneste med Lena Holm Jensen.
Allehelgens gudstjeneste d. 6/11 kl. 11 i Osted kirke.
Vedtægter for udvalget er ved at være klar til menighedsrådets godkendelse.
Kontaktpersonen / næstformand. Intet
Husudvalget for Stalden. Intet nyt
Repræsentant. for valgmenigheden. Ingen fremmødt
12. Eventuelt. Der var intet til drøftelse

13. Næste menighedsrådsmøde.
Onsdag den.5 oktober 2016.
Mødet d. 2/11 flyttes til mandag d. 7/11
Referatet godkendes:

Alan Bohn

Allan B. Jensen

Hjarne B. Jensen

Erik Bidstrup

Torsten Dam-Jensen

Frank D. Jørgensen

Referent: Hanne Clemmensen Knörr

Børge L Larsen

Camilla Donovan

