Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag d. 11 April 2019
Jerlev Kulturhus kl.19.30-22.00
Dagsorden nr.: 7
Fraværende : Lise Nielsen - Johann Petersen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Valg af dirigent

Annette

2.

Fortæl om din yndlingssalme

Udsættes

Annette
tager opgaven næste
gang

3.

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste
møde

Godkendt

Carsten

4.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt, undtaget pkt. 2, som udsættes.

Alle

5.

Frivilligdag

20. august kl. 16-21.

Jørn

Der skal findes dato for arrangement

Udvalg til frivilligdag: Aase, Martin, Jørn og
Inge. Inge indkalder til planlægningsmøde.
6

Fællesspisning

Udlodning af overskud

Annette: De samvirkende menighedsplejere: der kan man sende 6 familier afsted for
7.000 kr pr. år. I år er det ikke muligt.
Drøftet mulighed for at melde os ind i samvirkende menighedsplejere.
Nørremarkskirken er kontaktet for at afklare, om vi kan sende familier med via deres

Jørn

Deadline

2
regi. Det er ikke umiddelbart en mulighed.

Det besluttes på næste møde, om vi melder
os ind i samvirkende menighedsplejere.

Muligvis skal det vente til næste år med at
sende nogle familier afsted.
7.

Klaver

Klaver til sognehuset samt Jerlev Kulturhus

Jerlev kulturhus vil gerne have et klaver,
muligvis et miniflygel. Kurt og Martin forstår opgaven.

Martin

Martin og Henriette forstår opgaven med
sognehusets klaver.
Samlet 20.000 kr – det nuværende klaver
kan sælges for 4000 kr.
8.

Lydanlæg i Ødsted Kirke

Højtalere og modtager fra den trådløse mikrofon

Kurt gennemser anlægget i Ødsted kirke
ugen efter påske, og vil herefter præsentere
menighedsrådet for et tilbud. Der skal kigges på modtager, højttalere, ledningsnet.

Kurt

Jerlev kirkes lydanlæg kigges efter efterfølgende, Kurt vil herefter tilkendegive, om
noget trænger til skift/opdatering.
Nuværende abonnement opsiges hermed.
9.

Alternativ opvarmning
Jerlev Kirke

Rapport foreligger fra Energitjenesten

1

Lukker for grundvarme i kirken, og der
installeres en ny affugter.
Der købes orgeltemperator til orglet i Jerlev
kirke. Carsten undersøger dette.
Vedr. LED-belysning: Det afventes at se,
hvordan belysningen fungerer og hvor
længe pærerne holder – inden der træffes
beslutning om LED- belysning i Jerlev.

Carsten

3
Det besluttes, at der indkøbes varmepumpe
til graverhuset. Jørn indkøber.
10.

Budget

Budgetrammer udvalgene

Udsættes til næste gang.

Bent

Bent sender oplysninger til udvalgene på
mail, hvad beløbsrammen udgør.
11.

12.

Graverbygning Ødsted
Kirke

PSI-skema

Prioritering af kommende anlægsinvesteringer

§3-registrering er nu ophævet og er nu
afmærket af Vejle kommune, via landinspektør Peter Corneliussen. Videre forhandling med sælger af jord sættes i gang. Jørn,
Bent, Carsten tager sig af dette ugen efter
påske.

Jørn

Drøftet. Forslag indtil videre er følgende
prioriterede rækkefølge:

Jørn



Renovering af præstebolig



Nyt tag på skib og kor



Graverfaciliteter og materialeplads



Alternativ opvarmning af kirke



P-plads



Ny varmestyring



Kirkegårdsomlægning

13

Ødsted .
Omlægning Kirkegård

Behandling af indkomne tilbud fra anlægsgartnere

OK Nygaard og PJ Haveservice har afgivet
tilbud : vi har valgt PJ Haveservice. Arbejdet aftales til at blive udført til august. Det
skal meddeles til provstiet, at gravsteder
tages ud.

Åse

14.

Meddelelser fra formanden

Indkaldelser til kirkesyn.
Mødet med provstiudvalget 3 april

Indkaldelse til kirkesyn sørger Jørn for i
Ødsted, Carsten i Jerlev.

Carsten

og næstformand

Carsten og Jørn har været til møde i provstiet: Godt møde.
Jørn har været til et møde ”kom frit herfra”: Ved
dette er drøftet, at gravsteder og urnenedsættel-

Jørn

4
ser skal være gratis, for medlemmer. Det vil
andrage ca. 1.6 mill. Kr. for Vejle Provsti. Møde
igen 14.august.
15.

Kort nyt fra udvalgene, udover hvad der fremgår
af udvalgenes skriftlige
referater (eller nødvendig
uddybning heraf), som
udsendes til alle MRmedlemmer efter udvalgsmøderne.

Aktivitetsudvalg:

Intet

Johan

Kirkegårdsudvalg:

Intet

Åse.

Udvalget for fast ejendom

Intet

Jørn

Andre udvalg

Afslutning d. 16.6: Der er brug for at hjælpe
i køkkenet i sognehuset. Kurt og Annette
tager opgaven.
Dato for menighedsmøde skal sættes ved
næste menighedsrådsmøde.

16.

17.

Møde-evaluering

Mødekalender



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring

God styring af ordstyrer.
Rart med kaffepause midt i.

Næste møde : 8.maj kl. 19.30.
Kurt har meldt afbud til næste møde.
Kirkesyn Jerlev, 8.maj kl. 15
Kirkesyn Ødsted, 2. maj kl. 15.30-16.00

18.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Lukket møde

Ingen punkter

