REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I OSTED MENIGHEDSRÅD
TORSDAG DEN 1. DCEEMBER 2016 I STALDEN
Til stede:
Afbud:

Alan Bohn, Børge Lundskov Larsen, Hans Høyer, Aino Lybæk, Gitte Jansen,
Marianne Hansen og Torsten Dam-Jensen.
Medarbejderrepræsentant og regnskabsfører.

0) Lis Dam-Jensen var indbudt til inden menighedsrådsmødet kort at orientere om Staldens
anvendelse, udlejningsregler og administration.
1) Godkendelse af referat fra det konstituerende møde 22/11-2016
Blev godkendt med flg. tilføjelser: a) Hanne Knørr fortsætter som regnskabsfører.
b) TD-J blev valgt som referent.
2) Nyt fra formanden
a) Mail er afsendt til provstiet vedr. udfyldningsvalg, men der er ikke kommet svar
tilbage.
b) Det vedtoges at købe ny PC til formanden.
c) Af større kommende arbejder er på sigt forbedring af graverfaciliteter i den
eksisterende sydlænge. Besigtigelse af forholdene foretages snarest (i dagslys).
d) Alan sørger for at få overdraget hele formandsarkivet fra tidl. formand Hjarne.
e) Det vedtoges at tildele graveren en bonus.
3) Nyt fra sognepræsten
a) Der er kommet nyt kirkeblad.
b) Hjemmesiden: TD-J har foretaget de nødvendige ændringer i menighedsrådet. Uffe
Eskildsen tager fotos af de nye rådsmedlemmer og sætter på.
c) Hvert rådsmedlem opfordres til at indlevere en kort beskrivelse af sig selv til
kirkeblad m.v. Deadline: næste menighedsrådsmøde.
d) Det vedtoges at indkøbe IPhone 6+ til sognepræsten. Udgiften deles med Allerslev,
som allerede har sagt god for indkøbet.
e) Der afholdes møde med menighedsrådsformænd, sognepræst og præstesekretær.
4) Nyt fra kontaktpersonen
Gitte orienterede om reglerne for kørsel med maskiner på og omkring kirkegården.
Kontaktperson Hans drøfter sagen med gravermedhjælperen.
5) Nyt fra kirkeværgen
Intet.
6) Nyt fra kassereren/regnskabsføreren
Intet. Der var afbud fra regnskabsføreren.

7) Nyt fra husudvalget
Der var enighed om, at gamle konfirmandbilleder sættes op i Stalden, så de passer ind
den øvrige udsmykning. TD-J indkalder til udvalgsmøde i det nye år.
8) Nyt fra kirkegårdsudvalget
Udskrift af synsprotokol fra seneste provstesyn (kirke og præstegård) udsendes til
alle rådsmedlemmer (Hans).
9) Nyt fra aktivitetsudvalget
TD-J oplyste, at næste udvalgsmøde afholdes onsdag den 11. januar 2017 kl. 19.30
i Munkehuset, Allerslev.
10) Nyt fra musikudvalget
På given foranledning blev det drøftet, hvorledes der annonceret for musikarrangementerne. Det præciseres, at der under arrangør skal stå: ”Osted og Allerslev sognemenigheder samt Osted Valgmenighed” i nævnte rækkefølge.
Camilla Donovan indkalder forventelig til næste udvalgsmøde.
11) Eventuelt
Næste menighedsrådsmøde afholdes 11. januar 2017 kl. 19.00 i Stalden.
Vært er Marianne.
Værtsliste for de kommende menighedsrådsmøder:
2. februar:
2. marts:
6. april:

Gitte
Hans Høyer
Aino.
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