Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag d. 13. december
Jerlev Kulturhus kl.19.30-22.00
Referat jf. dagsorden nr.: 1
Til stede: Carsten Bjerre, Jørn Aagaard Laursen, Johann Petersen, Arne Jørgensen, Åse Svansø Schrøder, Lise Nielsen, Annette Peschardt, Bent Nielsen, Kurt Stoldt, Martin Bonde Eriksen, Inge Lolk
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Næste gang: Bent vælger salme.

Carsten

Opfølgning på referat fra
sidste møde
1.

Fortæl om din yndlingssalme

2.

Godkendelse af dagsorden
og referat fra sidste møde

Julen har bragt velsignet bud.

Godkendt

Til ny behandling
3.

Organiststillingen i Ødsted-Jerlev

Orientering og drøftelse vedr. organiststillingen, som
nu slås sammen gældende for Ødsted og Jerlev.
Øvrig orientering fra kontaktperson:
Annette har afviklet møde med personalet. Ulla
fraværende.
Ingen medarbejderrepræsentant valgt.
Mus-samtale blev tilbudt til alle medarbejdere.
Der mangler en rebstige fra orglet i Ødsted kirke.

1

Svar til organistforeningen skal sendes,
Annette udarbejder dette.

Annette

Deadline

2
4.

Forretningsorden for menighedsrådet

Begrundelse og beslutningsforslag

2

Forslag til dagsorden sendes til formanden
4 dage før fristen til dagsordensudsendelse.

Carsten

Dagsorden udsendes 6 dage forud for menighedsrådsmøde.
Eventuelt bilagsmateriale skal foreligge
samtidig med dagsordens fremsendelse.
Forretningsorden fremlægges på næste
møde til godkendelse.
3

Fremsendt forslag er vedtaget.

Carsten

5

Aflønning kor

6

Meddelelser fra formanden

Orienteringspunkter:

Carsten

Og næstformand

Formand og næstformand har været i Sabro og fået
gennemgået retningslinjer om kontering.

Jørn

Menighedsrådsforeningen skal køre lønninger fra
1/1-19.
CVR – numre, der anvendes Ødsteds fremover.
Danske Bank har meddelt, at kun to personer skal
kunne betale regninger.
Projekter vedr maskinhuset og præstegården er
fremsendt til provstiet igen, med ønske om at få
frigivet beløb.
7

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

Aktivitetsudvalg

Kommende møde i aktivitetsudvalget d.
15/1-19

Johan

Referater fra alle møder sendes ud til alle
menighedsrådsmedlemmer. Konstituering
på førstkommende udvalgsmøde
Kirkegårdsudvalg

Udviklingshelhedsplan skal lægge til grund
for videre arbejde i udvalget.
Konstituering d. 16/1-19

Udvalget for fast ejendom

Konstituering på næstkommende udvalgs-

Aase

3
møde.
Aftale med PJ Haveservice skal gennemgås
og tilrettes ift. Præstegårdshaven. Bent
afklarer dette.

Andre udvalg

Martin oplyst om nyt tiltag i Vejle: ”Den
lave højskole” for unge under 25 år i Vejle,
foredrag en gang om måneden. Opstart i
januar, i Bygningen.
Diakoniudvalg: der er uddelt julekurve til
familier. Der vil blive givet penge til et antal
børn for at muliggøre sommerlejr.

8

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Det er drøftet, at vi skal skabe en fælles
mødekultur, og besluttet, at dette punkt
fortsat skal være på dagsorden til inspiration..

9

Mødekalender

Ajourføring

Ingen

10

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

De 9 læsninger på søndag. Det afklares,
hvem der er læsere.
Skrivelse fra arkitekt vedr. sognehus: regning er fremsendt. Den ønskes specificeret.

Lukket møde

