REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I OSTED MENIGHEDSRÅD
TORSDAG DEN 2. FEBRUAR 2017 I STALDEN
Til stede:

Alan Bohn, Børge Lundskov Larsen, Hans Høyer, Aino Lybæk, Marianne Hansen,
Gitte Jansen og Torsten Dam-Jensen samt medarbejderrepræsentant Jannie Hansen
og regnskabsfører Hanne Knørr.

1) Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 5. januar 2017
Blev foretaget med underskrift.
2) Formanden
a) Status IT på graverkontor
Der er installeret WIFI. Niels Rasmussen gennemfører et 4-timers
kursus for Jannie. Der påtænkes desuden et IT-kursus (aftenskole).
Hanne forhører sig om en større skærm til den nyindkøbte bærbare pc på
graverkontoret. Alternativt spørges Niels R.
b) Ny løvsuger?
Det besluttedes at tiltræde tilbud fra Hvalsø Maskinforretning om indkøb
af en Stama HTF MK 8 Løvsuger til en samlet pris af kr. 90.325 (inkl.
frasalg af kirkegårdens brugte løvsuger).
Alan indsender ansøgning til provstiet om tildeling af midler fra den
fælles pulje.
c) Fastelavn afvikles som aftalt med valgmenighed og missionskirke søndag den
26. februar kl. 14.00 med efterflg. arrangement i Ostedhallen.
TD-J holder en børnevenlig prædiken, og missionskirken forventes at
møde op med indslag. Valgmenighedspræsten har meddelt afbud.
Der skal arbejdes ihærdigt på at få arrangementet tilbage til det
oprindelige koncept som en familiegudstjeneste med mange udklædte
børn.
Til dagsordenen føjedes flg. punkter med det samlede menighedsråds godkendelse:
d) Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 12. marts
På foranledning af mail af 4. januar 2017 fra John Haugegaard fra
Missionskirken drøftedes sagen.
John Haugegaard står som koordinator. Osted menighedsråd stiller
som sædvanlig Stalden til rådighed som kommandostation og sørger for
div. forfriskninger.
TD-J opfordrer konfirmander og forældre til at deltage som indsamlere.
Der annonceres forventelig i kirkeblad, på hjemmesiden og i
dagspressen.

e) Udfyldningsvalget
Indberetning (kandidatliste) er afleveret rettidigt til Stiftet, og vi
afventer biskoppens godkendelse.
f) Forhandlinger med valgmenigheden om leje af Osted kirke
Alan har afsendt brev til provst Lars Munch med anmodning om et
snarligt trepartsmøde, som har til formål at afklare situationen. Vi har
endnu ikke modtaget svar på henvendelsen.
Det vedtoges at opsige samarbejdet med valgmenigheden, Roskilde
Højskoleforening og Allerslev sognemenighed om de fælles
højskoleaftener på Osted Fri- og Efterskole.
Det blev besluttet, at valgmenigheden selv må anskaffe et head set
til brug i kirken.
g) Status på hjemmesiden
På foranledning af mail fra Kurt Bierbum, Allerslev menighedsråd, og i
forlængelse af pkt. 2a. fra forrige menighedsrådsmøde er der blevet lavet
en aftale om honorering af vores IT-konsulent Niels Rasmussen på
timebetalingsbasis. Hanne styrer økonomien for begge råd, hvis
Allerslev menighedsråd kan godkende ordningen.
Niels Rasmussen har foreslået en opdatering af det nuværende
driftssystem (pris ca. 1.000 kr.), som vil betyde en forbedret design og
arbejdsmuligheder. Menighedsrådet godkendte dette.
3) Præsten

a) TD-J orienterede om aktuelle forhold på kirkekontoret
b) Der afholdes KonfirmandTræf i Roskilde Domkirke torsdag den 9. februar
kl. 19-21 med deltagelse af konfirmander fra Osted og Allerslev sogne
samt forældre.

4) Næstformanden/kontaktpersonen
Der er indkaldt til medarbejdermøde tirsdag den 7. februar kl. 15.00 i Stalden.
Pkt. vedr. kørekort til gravermedhjælper tages op på næste menighedsrådsmøde.
5) Kirkeværgen
Der har været afholdt møde med arkitekt Mogens Nielsen, Børge, graveren og
kirkeværgen om udbedringer af de ved det seneste provstesyn noterede mangler.
Arkitekten udarbejder overslag over udgifterne til afhjælpning af disse, forventelig
til forelæggelse på næste menighedsrådsmøde.
6) Kassereren/forretningsføreren
Årsregnskab 2016 blev gennemgået til foreløbig godkendelse. Endelig god-

kendelse sker på et ekstraordinært regnskabsmøde mandag den 20. marts
kl. 19.30 i Stalden.
7) Husudvalget
Der har været afholdt første ordinære møde i husudvalget torsdag den 19.
januar i Stalden. Som formand valgtes Marianne Hansen, som referent TD-J.
På mødet blev det besluttet at fremlægge flg. sager til drøftelse og beslutning i
menighedsrådet:
a) Udsmykning i Stalden
Børge udarbejder et udkast til, hvorledes konfirmandbilleder
(eksisterende, evt. manglende og kommende) kan opsættes samlet i
Stalden. Udvalget arbejder videre med sagen, herunder placering af
konfirmandtavlen, som skal ske i harmoni med den øvrige påtænkte
udsmykning.
b) Skiltning
Der var ikke stemning for den foreslåede P-skiltning ved
hovedindgangen til Stalden.
c) Ny belægning ved Stalden
Der var enighed om, at adgangsforholdene ikke er optimale for
gangbesværede. Janni og Hans undersøger mulighederne, herunder evt.
flisebelægning, nærmere.
8) Kirkegårdsudvalget
Der henvises til pkt. 5.
9) Aktivitetsudvalget
Der afholdes udvalgsmøde i Munkehuset tirsdag den 7. februar kl. 20.00.
10) Musikudvalget
Der har været afholdt udvalgsmøde, hvor de allerede planlagte aktiviteter for 2017
blev gennemgået.
Udvalget indstiller, at det samlede budget til musikarrangementer sættes op til
kr. 50.000 i 2018 med samme udgiftsfordeling som hidtil (Osted: 3/6, Allerslev 2/6 og
valgmgh. 1/6).
11) Personalerepræsentanten
Efter anmodning fra graveren bevilges en ny kontorstol til graverkontoret. Jannie ser
på hæve-sænke-bord i Danmissions forretning i Osted.
Jannie meddelte, at kirkens telt ikke længere kan anvendes, da det er beskadiget.

12) Eventuelt
Næste ordinære menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 2. marts kl. 19.00 i Stalden.
Vært: Hans Høyer.
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