Referat af Dagsorden til menighedsrådsmøde i Osted Kirke mandag d. 3. april 2017 kl. 1900 i
Stalden.
Vært: Aino
Til stede::

Afbud:

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

1) Velkomst
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Dagsordenen blev godkendt.
Referat af møderne 2. februar og 2. marts (fællesmøde) er godkendt med underskrift.
2) Orientering fra Torsten Dam-Jensen
Kirkebladssamarbejdet.
TD-J gennemgik det nuværende kirkeblads historik, økonomi og opbygning. Osted og
Allerslev menighedsråd besluttede på fællesmødet, at kirkebladet skal udkomme fire
gange årligt i stedet for tre, bl.a. fordi det vil, give mere ”lift” i kalenderen, men det vil
samarbejdspartnerne i Rorup og Glim ikke være med til.
Det vedtoges at køre videre med tre numre årligt på følgende betingelser:
- fælleskalenderen fordeles fra to til fire sider (stadigvæk midtersiderne)
- kirkebladets omfang bliver 20-24 sider (mod nuv. 16-20 sider), så der bliver mere
plads til kalender og lokalt kirkestof (nyt fra kirke/menighedsråd, konfirmander
etc.).
- forsiderne fordeles på samarbejdspartnerne, således at man skiftes til at stå for dem,
f.eks. ved at Osted-Allerslev har ansvar for lige år, Rorup-Glim for ulige år.
Det vedtoges også at nedsætte et lille redaktionsudvalg for Osted-Allerslev, som skal
mødes 1-2 gange årligt for at lægge de store linjer for vores bidrag til bladet. Til
udvalget valgtes for Osted Gitte Blomberg.
TD-J er på provstipræstetur til Wittenberg i uge 17.
3) Orientering fra formanden
3a. Provstiudvalgsmøde
Der har været afholdt møde den 22. marts. Vi afventer stadigvæk indkaldelse til et
møde med provstiet vedr. de strandede forhandlinger mellem Osted mgh.råd og Osted
valgmgh. om betaling for brug af kirken. Det blev på mødet nævnt, at der i den
kommende tid skal bruges 9 millioner kr. til restaurering af tre af provstiets kirker,
hvorfor evt. nybygning/restaurering af graverfaciliteter kommer langt nede i rækken.
Provstibudgettet opjusteres minimalt.

3.b. Nybyggeri/ombyggeri (af graverfaciliteter)
Der har været møde i Stående Udvalg. Arkitekt Mogens Nielsen fremlægger
tegninger og fremlægger/udarbejder prisoverslag til flg. løsninger:
1) Nybyggeri af maskin- og velfærdshus på kirkegården ved toiletbygning.
2) Renovering og udbygning af præstegårdens søndre længe
3) Renovering af materielgård
3.c. Materielgård
Jannie gjorde kort rede for nødvendigheden af en forbedring af forholdene ved
Materielgård.
3.d. Spaghettigudstjenester.
Der ønskes flere spaghettigudstjenester, også i anden forbindelse end ved
Arrangementer omkring babysalmesang, juniorkonfirmand og konfirmand.
Sagen behandles i aktivitetsudvalget.
3.e. Postkasse til menighedsrådet
Det vedtoges ikke at ændre på de eksisterende postkasseforhold ved præstegården,
da ordningen fungerer fint.
3.f. Hærværk
AB orienterede om hærværk på en del af kirkegårdsdiget langs Byvejen. Skaderne
er blevet midlertidigt udbedrede.
4. Orientering fra næstformanden/kontaktpersonen
a) Der bevilges strømpebukser til graverens nederdel ved de kirkelige handlinger
b) Der vedtoges en bagatelgrænse på kr. 5.000 for indkøb under kirkekassen
c) GJ undersøger mulighederne for anskaffelse af Dankort til graveren, så hun
ikke længere skal lægge ud for indkøb i kirke og på kirkegård
d) Mulighederne for at få en ekstra gravermedhjælp i form af aktivering af en
medborger gennem Jobcentret undersøges.
5. Økonomi og orientering fra kasserer og forretningsfører
Kvartalsrapport for 1. kvartal af 2017 blev gennemgået og godkendt med
underskrift.
Kontaktpersonen kommer med udspil til vikarkontoen til budget 2018.
Der bevilges 1.500 kr. + moms (Skovbo Data) til oprydning af gravstedskartotek.

6. Præstegården og Kirkegårdsudvalget
Provstesynet.
a) Synsrapport af 7. september 2016 blev gennemgået. Stående Udvalg udarbejder
en plan over de vigtigste opgaver, og hvem der indhenter tilbud fra håndværkerne
til de pågældende, aktuelle arbejder.
b) Præstegårdsudvalget udarbejder en tilsvarende liste.
7. Medarbejderrepræsentanten
7.a. Udskiftning af hække på kirkegården
7.b. Kirkegårdsarkitekt og nyt kirkegårdskort
7.c. Hensættelse af midler til indkøb af nyt materiel
Alle punkter budgetsættes til budget 2018.
8. Orientering fra udvalgene
8.a. Aktivitetsudvalget.
Næste møde afholdes til maj i Stalden.
Der er nedsat et underudvalg under det fælles aktivitetsudvalg, som skal tage sig
af børne- og ungdomsarbejdet i Osted sogn. Underudvalget består p.t. af GJ, MH
og TD-J.
8.b. Husudvalget for Stalden
TD-J udtræder efter eget ønske af husudvalget. I stedet træder GB.
HH orienterede om forskellige sager. Der er ophængt lånte malerier i stalden. Evt.
køb sættes på næste mgh.rådsmøde til beslutning.
Der afholdes et møde med Lis Dam-Jensen (nuv. frivillige administrator af Stalden).
9. Eventuelt
Næste møde er torsdag den 4. maj kl. 18.00, hvor vi begynder med
kirkegårdsvandring. Vært er GB.
Vært ved mødet den 1. juni er BLL.
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