Menighedsrådsmøde i Osted menighedsråd
Osted Menighedsråd

Torsdag den 24/10-2019

Formand: Alan Bohn
Til stede fra menighedsrådet:
Andre deltagere:
Medarbejderrepræsentant
Janni Hansen,
Regnskabsfører Hanne
Clemmensen Knörr (HCK) og
repræsentant for
valgmenigheden Dirch
Zibrandtsen (DZ)
Afbud fra:

AB, AL, BLL, GLB, GPP, HH,
TDJ, HCK, JH

DZ

Dagsorden
1) Velkomst

AB bød velkommen

2) Godkendelse af dagsorden

Ekstra punkter på dagsorden
3A konstituering af menighedsråd
4A Konfirmand-nyt
4B Kirkenyt
4C Hjemmeside
3.1Torben bevilliges arbejdstelefon og der skiftes abonnement
til Telmore. Fastnettlf. Nedlægges.

3) Orientering fra formanden,
Alan (AB)
3.1 Nye telefonabonnementer
til Janni og Torben
3.2 Abonnement på
brandslukkersyn
3.3Tættere samarbejde med
Allerslev (udveksling af ref. og
dagsorden)

4) Orientering fra præsten,
Torsten (TDJ)

3.2 Alan finder et tilbud.
3.3 Referater og dagsordener forbliver på hjemmesiden. Alan
sender til Niels og referat ligeledes til Niels, som uploader på
hjemmesiden.
Allerslev kan læse vores dagsorden og referater på
hjemmesiden
Samarbejdsaftale udarbejdes – Alan sender til Kurt.
3A Konstituering af menighedsråd sættes på næste
menighedsrådsmøde 28/11-19
4A Konfirmanderne er kommet godt i gang. Har været på tur til
Middelgrundsfortet
4B Kirkenyt uddeles af konfirmander
4C Den nuværende hjemmeside bibeholdes, den fungerer helt
fint og er pæn og overskueligt. Evt. forslag til ændringer kan
drøftes på det årlige fællesmøde, -(fast punkt fremover).

5) Orientering fra
næstformand og
kontaktperson Hans (HH)

6) Orientering om økonomi
ved kasserer og
forretningsfører
6.1 Kvartalsrapport 30/9-19
6.2 Budget 2020
7) Orientering fra
7.1 præstegårdsudvalget
7.2 kirkegårdsudvalget

8) Byggeudvalget
Sydlængen – hvor langt er vi?

9) Orientering fra husudvalget

Ny rengøringsdame ansat til Stalden, og det er godt arbejde.
Der er rengøring hver 14. dag og ved behov kontaktes Hans.
Vi havde fået en forespørgsel omkring praktikant til
kirkegården, men denne trak sig.
6.1 Kvartalsrapport gennemgået, godkendt og underskrevet.
6.2 Budget 2020 gennemgået
7.1 Sydlængen – der sættes arbejde i gang med etablering af
tagrender hurtigst muligt. Rep. af tagskifer udbedres samtidig.
7.2 Skitse over åbning til kirkerummet – afventer tilbud og
forventes udført 2020
Punktet om Sydlængen flyttet til 7.1.
Elektriker rekvireret til vandvarmer og ændring af vaskesøjle.
Drøftelse om ophævelse af fredninger på kirkegården, vi
arbejder på at påbegynde de indledende tiltag i 2020.
Intet at berette (se pkt. 5, a)

10) Orientering fra
aktivitetsudvalget
11) Orientering fra
medarbejderrepræsentant
Janni (JH)

Uopfordret tilbud om musikaktivitet modtaget og videregivet til
udvalget.
Janni informerede om kursus, som hun og Torben havde været
på. De er begge inspirerede og har fået masser af viden.
Ny stige til Klokkeren er nødvendigt, Janni indhenter tilbud og
informerer Alan.

12) Eventuelt

Aino har været på kirkeværge-kursus og er blevet oplyst om
alle de hverv, der indgår i posten som kirkeværge. Aino har
ikke mulighed for at fortsætte, da det svarer til min. en
deltidsstilling. Vi har en person i sigte, Alan tager kontakt til
denne og vi afventer svar.
Mandag den 25/11-2019 kl. 18.30, vært: Hans

13) Næste møde:
Vært:

Alan Bohn (AB)
Formand
Aino Lybæk (AL)
Kirkeværge

Gitte Preisler
Petersen (GPP)
Kasserer
Hans Høyer (HH)
Næstformand og
kontaktperson

Børge Lundskov
Larsen (BLL)
Medl. stående udvalg
Gitte Lillelund
Blomberg (GLB)
Med. af
menighedsrådet

Torsten Dam-Jensen
(TDJ)
Sognepræst

