Menighedsrådsmøde i Osted menighedsråd tirsdag d. 08-06-2021 kl. 1800

Vi starter med en rundvisning på kirkegården
Vært: Aino
Osted Menighedsråd

Tirsdag d. 08-06-2021

Formand: Alan Bohn
Til stede fra menighedsrådet:

AB, HH, AL, GPP, BLL, TDJ

Andre:

Medarbejderrepræsentant
Janni Hansen,
Regnskabsfører Hanne
Clemmensen Knörr (HCK)

Afbud fra:

Tina Krøjs – repræsentant fra
valgmenigheden

Dagsorden
1) Velkomst
2) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste
møde.

Alan Bohn bød velkommen og takkede
Janni for rundvisningen på kirkegården.
Dagsorden godkendt og referat fra sidste
møde også godkendt og underskrevet.

3) Orientering fra Formanden (AB)

Nyt telefonabonnement til kontoret i
præstegården så fastnet telefonen kan
stilles videre til mobil telefonen/TDJ. Det er
klaret.
Ekstra hjælp på kirkegården fortsætter
som nu med løsevagter. Det overvejes
stadig mht. kursus til medarbejderen.
Fælles møde med Allerslev forslag d. 23/92020 kl. 19, start med spisning.
Frikirken ønsker begravelse med
jordfæstelse kl. 16 på Osted Kirkegård.
Da MR derved får ekstra lønudgifter til
personale – 2 personale nødvendigt godkender MR, at der opkræves 2x3 timer
a kr. 250, hvilket er accepteret af
pårørende.
MR’s holdning er at begravelser starter
senest kl. 13 og bisættelser senest kl. 14.

4) Orientering Sognepræsten (TDJ)

Konfirmanderne er startet igen – de der
skal konfirmeres til september. Forårs
konfirmationerne er overstået.
Babysalmesang er startet.

Kirkeblad deadline d. 11/7-2021.
5) Orientering fra næstformand og kontaktperson
(HH)
6) Økonomi / orientering fra kasserer og
forretningsfører (GPP) og HCK
Godkendelse af budget 2022 og aflevering af
samme.

Intet at referere
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Blev gennemgået og godkendt.
7) Orientering fra Præstegårdsudvalget

Ny cirkulationspumpe og nyt dørhåndtag
er udskiftet.
Nogle planter i bøgehækken er gået ud,
entreprenøren kommer og ser på det – og
erstatter de udgåede planter med nye.

8) Orientering fra Kirkegårdsudvalget

HH tager fat i kirkegårdsarkitekt angående
omlægning. Kirkegårdsturen i starten af
mødet, viste forskellige ønsker.
Forventer at have noget klar til næste
møde

9) Orientering fra Byggeudvalget

Intet at referere.

10) Orientering fra Husudvalget

Intet at referere

11) Orientering fra Aktivitetsudvalget

TDJ oplyser at der er ved at blive planlagt
en udflugt d. 25. september ”i Grundtvigs
spor”, og d. 18/9 vil blive holdt en
højskoledag om Grundtvig - Som et led i
kirkehøjskolen i Allerslev – og som oplæg
til udflugten.
Pris for udflugt er kr. 200/deltager.
Foredrag om Dostojevskij d. 11.
november.

12) Orientering Medarbejderrepræsentanten

Intet at referere.

13) Eventuelt

Intet

14) Næste møde (vært)

d. 26/8-2021 vært er GPP

15) Beslutninger

MR’s holdning er at begravelser starter
senest kl. 13 og bisættelser senest kl. 14.
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Således besluttet:
Alan Bohn (AB)
formand

Hans Høyer (HH)
Næstformand og
kontaktperson

Aino Lybæk (AL)
Medlem af MR

Gitte Preisler
Petersen (GPP)
Kasserer

Børge Lundskov
Larsen (BLL)
Medl. stående udvalg

Torsten Dam-Jensen
(TDJ)
Sognepræst

