Referat fra menighedsrådsmøde i Osted menighedsråd
onsdag den 5. oktober 2016 i Stalden kl. 19.00.
Til stede:
BLL Børge Lundskov Larsen
ABJ Allan Baunehøj Jensen.
HBJ Hjarne Bjergager Jensen.
FDJ Frank Damgaard Jørgensen.
AB Alan Bohn
EB Erik Bidstrup
AB Alan Bohn
Regnskabsfører HK Hanne Knörr.
Afbud fra TDJ Torsten Dam-Jensen
Camilla Donovan deltog fra punkt 5

Vært var Allan.
1.Velkomst. Formanden HBJ bød velkommen til det siddende menighedsråd næst sidste
menighedsrådsmøde.
Dagsordenen samt referatet fra sidste møde blev godkendt. Referatet underskrevet
2. Sognepræsten TDJ var fraværende, men HBJ kunne berette om en god og godt besøgt
aften med Lena Holm, ligeledes var høstgudstjenesten en stor succes. Sognepræsten
orientere om det overståede kursus i Løgumkloster på næste møde.
3. Valgbestyrelse.
Der blev afholdt opstillings-og orienteringsmøde til nyt menighedsråd i september, og der
blev fundet 4 nye medlemmer til erstatning for de 4 nuværende medlemmer, der forlader
rådet. Lister blev afleveret i Roskilde til tiden.
HBJ giver besked til kirkeministeriet, at det ikke blev aktuelt med 2 årig valgperiode denne
gang.
4.Økonomi og orientering fra kasserer og regnskabsfører.
Kvartalsrapport pr. 30/9-2016 blev gennemgået, godkendt og taget til efterretning. Der er
styr på alle restanter, og der er kun en gammel, det ikke er lykkedes at få fat i. Denne
afskrives og der stoppes med vedligeholdelse af pågældende gravsted.
der er modtaget orientering fra kirkeministeriet, at menighedsråd indlån ikke er omfattet af
indskydergaranti, hvorfor der er åbnet op, for evt. investering i statsobligationer eller
realkreditobligationer. En udfordring for det nye menighedsråd at tage fat på.
Referat fra afholdt budget rådsmøde blev læst op, og taget til efterretning.
5. Personale.
HBJ har undersøgt muligheden for at gravermedhjælperen kan få et traktorkørekort, dette
skal ske fx. gennem Vilvorde. Alan Bohn tager kontakt til Torben mhb. at få sat gang i at få
taget traktorkørekort.
6.Medarbejderrepræsentanten. CD
CD orienterede om en veloverstået provstigudstjeneste, hvor hun og fyraftens koret sang,

CD meddelte, at hun havde taget menighedsrådenes afslag af hendes ansøgning om
løntillæg til efterretning. Hun oplyste endvidere, at fagforeningen havde kontaktet hende,
da det siden 2013 ikke har været lovligt for organister at være "ansat" af 2 menighedsråd.
Dette er en udfordring det nye menighedsråd får.
CD har haft et godt og inspirerende kursus i Sverige - betalt af menighedsrådet.
Menighedsrådet godkendte at betale kr. 600 til dækning af indkøbt bog på kurset.
7.Kirke og Kirkegården.
BL: Der afventes stadig referat fra afholdt provstesyn afholdt i september.
Kirkegården ser meget fin ud, og arbejdet med renovering af våbenhuset er tilendebragt
med et særdeles flot resultat.
Renoveringsarbejdet blev noget mere omfattende end først antaget, bla. virkede de
eksisterende radiatorer ikke, de gamle bænke trængte til at blive skiftet, stengulvet er
blevet reetableret som stengulv, i stedet for den træplade, der har dækket over et hul.
Der er søgt om flytning af anlægskroner fra overskud vedrørende udskiftning af oliefyret i
præstegården til at dække underskuddet der fremkommer som følge af et dyrere projekt i
våbenhuset end ansøgt i budgettet, som var en overslagspris før projekt.
Der kommer en ny katafalk med sakselift og Osteds (forholdsvis nye) katafalk skal til
Kornerup kirke. Provstiet sponserer denne nye katafalk.
8. Præstegården.
Der afventes referat fra provestesynet.
Harbo VVS har lovet at instruere præsten og frue i brugen af det nye fyr.
9. Graverkontoret.
Graveren havde forespurgt om at få et VISA/Dankort til kirkens konto, således hun ikke
skulle lægge egne penge ud. Dette blev ikke imødekommet, men graveren opfordres til at
få oprettet konto de steder hvor det er muligt. Menighedsrådet har forståelse for, at
graveren ikke ønsker at lægge penge ud for rådet.
Graveren fik godkendelse til at indhente tilbud på køb af to nye batteridrevne hækkeklippere. HBJ skal godkende før der bestilles.
10. Mellemregning med valgmenigheden.
HBJ vil tage kontakt til Provstiet for at få aftalt møde, så vi kan får klarhed over
mellemregningen mellem valgmenigheden og Osted menighedsråd.
11. Orientering og meddelelser fra.
Menighedsrådsformanden:. Budgetramme 2017 udmeldt - Osted har ingen
anlægsbevillinger, da der ikke er søgt nogen.
Kirkeværgen / aktivitetsudvalget. Der er styr på alle arrangementer for resten af året og
forårets arrangementer er også på plads. d. 13/11 er der koncert med Janne Vind og Band
- Englevinger og d. 11/12 er der læsning og sang.
Kontaktpersonen / næstformand. Graveren er skuffet over hun ikke er blevet inddraget i
tidsplanlægningen ifm. renovering af våbenhuset. HBJ oplyser, at det er graveren blevet men det kan være, at håndværkerne ikke har overholdt den indgåede aftale.
Husudvalget for Stalden. Intet nyt
Repræsentant. for valgmenigheden. Ingen fremmødt.

Medarbejderrepræsentant/organist. Orglet stemmer ikke - måske som følge af en høj
luftfugtighed i en måneds tid. Hun vil kontakte Frobenius for at høre hvad det koster at få
stemt orglet ekstraordinært. Det blev vedtaget, at Camilla undersøger, hvad det kan koste.
12 Eventuelt - CD meldte afbud til næste møde.
Næste møde er mandag d. 7/11 2016. Vært bliver Alan Bohn.
Referatet godkendes:
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