Osted Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 2. november 2017 kl. 19.00 i Stalden
Til stede:

Til stede:
Alan Bohn, Børge Lundskov Larsen, Hans Høyer, Aino Lybæk, Gitte
Blomberg, Marianne Hansen, Gitte Jansen og Torsten Dam-Jensen.
Medarbejderrepræsentant Jannie Hansen, regnskabsfører Hanne Knørr og
valgmenighedsrepræsentant Dirch Zibrandtsen.
Fraværende: Ingen.

1) Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Ref. af 07.09.2017 kunne godkendes med flg. bemærkninger:
10b) Der tilføjes: ”Formanden indkalder til mødet”.
11) Mødetidspunkter ændres fra 19.00 til 19.30 (mødestart) og fra 18.30 til 19.00
(spisning).
Det tilrettede referat underskrives på førstkommende møde.
2) Orientering fra formanden
0) Der tilføjes til dagsordenen punktet: valg af formand, næstformand, kontaktperson,
kirkeværge, sekretær og bygningssagkyndig.
a) Valg af formand:
b) Valg af næstformand:
c) Valg af kontaktperson:
d) Valg af kirkeværge:
e) Sekretær:
f) Bygningssagkyndig:

Alan Bohn blev genvalgt med alle 7 stemmer
Hans Høyer blev genvalgt med alle 7 stemmer
Hans Høyer blev genvalgt
Aino Lybæk blev genvalgt
Gitte Blomberg blev valgt
Formanden følger op på sagen.

1. Fredning af grav fra 1864

Sagen udskydes.

2. Nøgle til VM?

Bevilget.

3. Bylaugets anmodning om betaling for beskæring af Præstealleen
Der er fremsendt tilbud fra MR om at betale halvdelen.
Vi afventer svar fra bylauget.
4. El måler i våbenhuset

Carsten Rasmussen bedes fremsende et løsningsforslag.

5. Spaghettigudstjenester Tages op i aktivitetsudvalget
6. Skal vi genoptage forbindelsen til Kandava?
Der var en positiv stemning for forslaget. Sagen drøftes
sammen med Allerslev mgh.råd.

7. Indsamling til folkekirkens nødhjælp
Finder sted søndag den 11. marts. Vi forsøger at få sat
gang i indsamlingen. Flere meldte sig som indsamlere.
8. Nyt system til automatisk klokkeringning
Vi kører videre med det eksisterende.
3) Orientering fra Torsten Dam-Jensen
1. Ansættelseskontrakt med ny præstesekretær fremsendes til kontaktpersonen.
2. Der afholdes inspirationsseminar på Bromølle Kro 04.11.20174) Orientering fra næstformanden/kontaktpersonen
Intet.
5) Præstegårdsudvalget og Kirkegårdsudvalget
1. Præstegårdsudvalget

Der indkaldes til præstegårdsudvalgsmøde onsdag den 8.
november 2017.11.21

2. Provstesynet. Hvor langt er vi kommet?
Graveren orienterede om igangsatte arbejder.
3. Nybygning/ ombygning. Janni vil gennemgå et nyt forslag til ny bygning.
Se vedhæftede
To forslag på bragt til drøftelse og afstemning, begge
udarbejdet af Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen:
a) Nybygning af graverfaciliteter (101,1 kvm) og
maskinhus (69,3 kvm) på den sydlige del af kirkegården
til en anslået pris af ca. 3.800.000 kr.
b) Ombygning af den eksisterende sydlænge til en
anslået pris af ca. 2.000.000 kr.
Samt udgift til renovering af materielgård, anslået pris
ca. 1.600.000 kr.
Der var 6 stemmer for forslag a), 2 for forslag b).
Der nedsattes et byggeudvalg, bestående af
Alan Bohn, Hans Høyer, Børge Lundskov Larsen og
graver Janni Hansen.
Hans Høyer tiltræder som formand for byggeudvalget.

6) Økonomi og orientering fra kasserer og forretningsfører
Kvartalsrapport af 30.09.2017 blev gennemgået og godkendt.
Endeligt budget blev godkendt. Osted menighedsråd CVR 21708011, budget
2018. Endeligt budget afleveret 02.11.2017 21:18.
7) Husudvalget
1. Indkøb af nye stole
2. Indkøb af maleri
3. Hjemmeside

Vi venter, til den nuværende beholdning er mindre.
Køb af maleri af BJL, Slangerup, til kr. 6.000,- vedtaget.
Kalender skal opdateres

8) Aktivitetsudvalget
Der foreligger referat fra seneste møde 26.09.2017.
Næste udvalgsmøde afholdes tirsdag den 16. januar 2018 kl. 17.00 i Stalden.
9) Medarbejderrepræsentanten
1. Tilbud på gardiner til kirken på kr. 5.315,- blev vedtaget.
2. Kirkegårdsudvalget arbejder videre med nyt elektronisk oversigtskort over
kirkegården.
10) Eventuelt
Det planlagte menighedsrådsmøde torsdag den 4. januar aflyses. Der afholdes
sammenkomst for mgh.råd og personale fredag den 5. januar kl. 18.00 med Gitte
Jansen og Aino Lybæk som værter.
11) Næste møde
afholdes torsdag den 7. december 2017 med spisning kl. 19.00 og mødestart kl. 19.30.

Torsten Dam-Jensen/Alan Bohn.

Godkendt med underskrift:
________________________
Alan Bohn

_________________________
Børge Lundskov Larsen

_______________
Hans Høyer

________________________
Aino Lybæk

_________________________
Marianne Hansen

_______________
Gitte Jansen

________________________
Gitte Blomberg

________________________________
Torsten Dam-Jensen (ref.)

