Menighedsrådsmøde i Osted menighedsråd
Osted Menighedsråd

Torsdag 16/1-2019

Formand: Alan Bohn
Til stede fra menighedsrådet:
Andre:

Afbud fra:

AB, AL, BLL, GLB, GPP, HH,
TDJ,
Medarbejderrepræsentant
Janni Hansen (JH),
Regnskabsfører Hanne
Clemmensen Knörr (HCK) og
repræsentant for
valgmenigheden Dirch
Zibrandtsen (DZ)
DZ

Dagsorden
1) Velkomst

Alan bød velkommen

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3) Orientering fra formanden

Aino skal til møde ultimo januar med FN omkring evt.
samarbejde med Dåstrup, idet FN har samarbejde med Osted
Fri- og Efterskole. Vi afventer info fra mødet.

Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp (FN) søndag den
8/3

4) Orientering fra
sognepræsten Torsten (TDJ)

Alan informerede at regnskabsmøde med Valgmenigheden er
udskudt idet provsten gerne vil deltage og vi afventer ny
mødedato.
Torsten informerede om Julekurve, som blev uddelt i
samarbejde med sundhedsplejen.
Tirsdag den 28/1 holder Torsten gudstjeneste for konfirmander
og deres forældre. Steen Dilling, som vikarierer for Torsten
under dennes orlov, deltager
Torsten informerede om kursus for MR-formænd og valgudvalg
omkring Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag den 12/5 Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg
Tirsdag den 15/9 Menighedsrådsvalg

5) Orientering fra
næstformand/kontaktperson
Hans (HH)

Kirkebladet bliver trykt i ekstra 300 eksemplarer i forhold til
sidste udsending.
Janni kontakter kirkemureren om tilbud vedr. åbning af indgang
til tårnet.

6) Orientering fra kasserer og
forretningsfører Gitte (GPP)
og Hanne (HCK)

Hanne orienterede om kasseeftersyn, som blev underskrevet.
Foreløbig resultat pr. 31/12 gennemgået – afventer
periodiseringer.
Budgetønsker for 2020/2021 til Gitte og Hanne.

7) Orientering fra
præstegårdsudvalget

Kørepenge til Gitte (GPP) for kørsel af regninger til Hanne –
vedtaget enstemmigt.
Der er bestilt håndværkere til kloak, tagrende og skifertag samt
dæksel og overdækning. Arbejdet udføres i foråret.
Restaurering af terrasse ved præsteboligen udføres i løbet af
foråret.
Torsten vil selv stå for oprydning bag ”hønsehuset” hvorefter
”huset” kan behandles med Gori jf. provstesynsrapport.

8) Orientering fra
Kirkegårdsudvalget
9) Orientering fra
Byggeudvalget

Intet at berette
Fejl i skelforretning var kun digital og er blevet rettet.
Matrikulærsammenlægning udføres af hensyn til enklere
ansøgning om fremtidige byggetilladelser. Herunder også
afklaring af fredningsbestemmelser for området.
Enigt MR-råd stiler mod anlægsansøgning til ny materielgård
og graverfacilitet til budget 2021. Vi afventer reviderede
enhedspriser fra arkitekt.

10) Orientering fa Husudvalget Stole, gulve under overvejelse – sættes på dagsorden senere
11) Orientering fra
Aktivitetsudvalget

12) Orientering fra
medarbejderrepræsentant
Janni (JH)

24/3 kl. 19.30 Gudtjeneste og Hospicearbejde (Osted)
28/4 kl. 19.30 Aftengudstjeneste og forskellige trosretninger –
denne gang Jødedommen (Allerslev)
23/5 Besøg i synagogen i København
27/5 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste (først gudstjeneste og
derefter spisning i Kulturhuset, Osted)
Sogneudflugt – ”Helligsted” og sejltur – formegentligt 13/6.
Enigt MR-råd om to nye hækklippere indkøbes. Batteridrevet
græsslåmaskine skal repareres igen, men bør snart udskiftes.
Janni indhenter tilbud på robotplæneklipper – sættes på til
næste MR-møde.

13) Eventuelt
14) Næste møde/vært
15) Lukket punkt

20/2-20 Børge

Alan Bohn (AB)
Formand

Hans Høyer (HH)
Næstformand og
kontaktperson

Aino Lybæk (AL)
Kirkeværge

Gitte Preisler Jansen
(GPJ)
Kasserer
Torsten Dam-Jensen
(TDJ)
Sognepræst

Børge Lundskov
Larsen (BLL)
Medl. stående udvalg

Gitte Lillelund
Blomberg (GLB)
Med. af
menighedsrådet

