Menighedsrådsmøde i Osted menighedsråd torsdag d. 7/12-2017 kl. 19.00
Osted Menighedsråd

Torsdag den 15/3-2018

Formand: Alan Bohn
Til stede fra menighedsrådet:

AB,AL, GLB, HH, MKH, TDJ

Andre:

Medarbejderrepræsentant
Janni Hansen (JH),
Regnskabsfører Hanne
Clemmensen Knörr (HCK)
DZ, GPJ, BLL

Afbud fra:

Dagsorden
1) Velkomst

Alan bød velkommen

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelte tilføjelser – er sat ind

3) Godkendelse af referat fra
sidste møde

Sendes til Niels.osted@gmail.com

4) Orientering fra formanden
Alan (AB)
a) beskæring af træerne i
Præstealleen.
b) indsamling til Folkekirkens
nødhjælp
c) skærtorsdagsarrangement i
Stalden
d) renovering af kirkestager
oa.
e) beslutning vedr. fremtidig
beslutningsprotokol
f) skilte til kirkens p-plads
g) valgmenigheden

Ad a) Drøftelse om beskæringen af træerne, som er blevet
besigtiget.
Ad b) 14 hold til indsamling. Aino overtager indsamlingen som
kontaktperson fra 2019.
Ad c) Som det plejer
Ad d) Tilbud modtaget på stager og dåbsfad – AB giver JH
besked om igangsætning
Ad e) Drøftelse om dette og beslutter at referat laves under
mødet og beslutninger opridses til sidst.
Ad f) Skilt med ”kun personbiler”, da pladsen bruges i længere
tid af borgere – JH har bestilt. OBS – parkering forbudt skilt
bestilles ligeledes til branddøren i Stalden
Ad g) Opgørelse hver halve år til regnskabet hvornår
valgmenigheden benytter kirken. AB har været i dialog med
provstiet. Valgmenigheden sender til HCK en liste over de
arrangementer de afholder og JH noterer samtidig og listerne
sammenlignes.
Konfirmandundervisning i fremtiden. Den nye skolelov har
indflydelse på undervisningen, bl.a. da eleverne skulker og er
trætte. TDJ foreslår et par lejre og ture/udflugter for at gøre
forløbet mere koncentreret og interessant.
HH oplyser fra medarbejdermødet den 9/3, hvor bl.a. evt. lockout
blev drøftet. Førstehjælpskursus for JH og Torben samt Christina
fra Allerslev.
Drøftelse om ferielister Osted og Allerslev – vikarer for organister
og kirkesangere. Camilla tilbyder sin hjælp for 2x12 timers løn
årligt. Sættes på som beslutning til næste menighedsrådsmøde.

5) Orientering fra
sognepræsten Torsten (TDJ)
6) Orientering fra
næstformand og
kontaktperson Hans (HH)

7) Økonomi/Orientering fra
kasserer og forretningsfører
Hanne (HCK) afbud fra Gitte
(ferie)

Musikudvalget – Udarbejdelse af 5-6 plakater til arrangementer –
opgaven gives til Niels som aflønnes efter tidsforbrug..
Søgt om lukning af kirken den 2/6, provsten har godkendt det, så
de medarbejdere, der har mulighed kommer med på
sogneudflugt.
Der findes ikke en lokalaftale om 1/5 og 5/6 for Torben – JH er
ansat under lokalaftale.
Medarbejderrepræsentant genvalgt.
Årsregnskabet – med følgende bundtekst: Osted Sogns Menighe dsråd, CVRnr. 21708011, Regnskab 2017, Af lev eret d. 15-03-2018 21:31
Osted Sogns M enighedsråd, CVR-nr. 21708011, Regns kab 2017, Afleveret d. 15-03-2018 21:31

blev gennemgået og endelig godkendt. HCK oplyser at MR bør
søge anlægsmidler til kalkning af kirken såfremt det ikke kan
afholdes for de allerede bevilligede anlægskroner (2018) og til
JH’s ønske om minilæsser.

8) Orientering fra
præstegårds-og
kirkegårdsudvalget - Børge
(BLL)
a) Provstesynet - hvor langt er
vi kommet?

HH oplyser:
Olietanke ej opfyldt med sand – indhenter tilbud
Grøn har oprenset nedløbsrør
Rens af tag og tagrender på sydlængen, priser indhentet ca. kr
100.000
Malerarbejder til synsudsatte opgaver – tilbud skal indhentes
OBS. BLL skal kontakte Frank om tyverisikring af vinduer og
døre i præsteboligen.
Radiatornedløbsknapper – HH tjekker op på det ved kommende
lejlighed.
JH gennemgik liste over reparationer.

9) Byggeudvalget

Afleveret ansøgning om nyt projekt materielgård/graverfaciliteter
på kirkegården blev afslået af provstiudvalget. Der skal derfor
genovervejes renovering af sydlængen og eksisterende
materielgård. Hans / Alan sender udkast til provstiudvalg på
disse projekter.
Kontaktpersonen kontakter relevante myndigheder omkring
besigtigelse af materielgården for at sikre at den lever op til
gældende lovgivning.

10) Orientering fra
husudvalget (GLB)
a) bookinglisten
b) kort om hjemmesiden, få
ændringer

Hjemmesiden godkendt – der er udfordringer mht. booking af
stalden via hjemmesiden. Niels Rasmussen skal involveres.
Umiddelbart se det ud til at kun datoer med arrangementer er
åbne – hvilket er en fejl. Der er andre uheldige ting på
hjemmesiden mht. booking. Der arbejdes fortsat med at forbedre
denne.
Mail rundsendes til MR
Konfirmandgudstjeneste den 21/3 – med aftensgudstjeneste og
derefter hygge i Stalden.
Tilbud indhentet på ny materiel – tilbud godkendt og det
besluttes at købe tilbuddet fra Stark nr. 2027506
Tilbud på beskæring af træer, JH anbefalede tilbud 2, dette
overvejes.
AB – provstiudvalgsmøde og formandsmøde den 14/3, der
drøftedes stendiger rundt omkring forfalder, kalkning af kirken
indvendig og udvendig, vores nybygning.

11) Aktivitetsudvalget
12)
Medarbejderrepræsentanten
Janni (JH)
13) Eventuelt

14) Næste møde (vært)
Beslutningssager

Forslag om skovkirkegård på det åbne stykke mod Hovedvejen,
kirkegårdsudvalget ser nærmere på dette.
Soldatens grav restaureres.
Fællesmøde med Allerslev her i Osted den 12/4 – BLL vært.
Næste møde i Osted 3/5 – vært er MKH
Tilbud modtaget på stager og dåbsfad – AB giver JH besked om
igangsætning
Fremtidig beslutningsprotokol bliver med dette skema. Referat
laves under mødet og beslutninger opridses til sidst
Skilt med ”kun personbiler”, da pladsen bruges i længere tid af
borgere – JH har bestilt. OBS – parkering forbudt skilt bestilles
ligeledes til branddøren i Stalden
Tilbud indhentet på ny materiel – tilbud godkendt og det
besluttes at købe tilbuddet fra Stark nr. 2027506

Således besluttet:
Alan Bohn (AB)
formand

Hans Høyer (HH)
Næstformand og
kontaktperson

Aino Lybæk (AL)
Kirkeværge

Gitte Preisler Jansen
(GPJ)
Kasserer

Ikke til stede

Ikke til stede
Børge Lundskov
Larsen (BLL)
Medl. stående udvalg

Marianne Kirstine
Hansen (MKH)
Medl.
aktivitetsudvalget

Gitte Lillelund
Blomberg (GLB)
Med. af
menighedsrådet

Torsten Dam-Jensen
(TDJ)
Sognepræst

