Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag d. 13. Marts
Ødsted Sognehus kl.19.30-22.00
Dagsorden nr.: 4
Afbud : Martin Bonde Eriksen og Bent Nielsen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Regnskab kan ikke godkendes for Ødsted,
idet Bent Nielsen ikke er til stede.

Bente Loft

1.

Valg af dirigent

Annette Peschardt

2.

Regnskab-Ødsted

Godkendelse af regnskab

3.

Opfølgning på referat fra
sidste møde

Ingen bemærkninger

Carsten

4.

Fortæl om din yndlingssalme

Altid frejdig når du går.

Kurt

5.

Godkendelse af dagsorden
og referat fra sidste møde

Ingen kommentarer

Alle

Regnskab for Jerlev kan ikke behandles, da
det ikke er modtaget. Det skal afklares, om
behandling og godkendelse kan gøres
samme dag, hvis det indlæses efter behandling og inden godkendelse.

Carsten

Eksisterende lydanlæg skal undersøges, om
den kan opdateres, så den kan anvendes
fremadrettet. Højttalerne, som hænger i

Kurt

Til ny behandling
6.

Regnskab-Jerlev

Behandling af regnskab 2018

7.

Lydanlæg i Ødsted Kirke

Højtalere og modtager fra den trådløse mikrofon

21

Deadline

2
kirken, passer ikke i kirken.. Mixerpult på
pulpiturets funktion er uvis. Kurt vil føre
ledninger på ny. Fejlfinding på lydanlæg er
foretaget.
8

Fælles indkøb

Priser gran-blomster

Carsten har afholdt møde med Jens Gjermand, priser indhentet.v/ Nederbro Handelsgartner, der er også indhentet priser.
Gartneri i Ejstrupholm har hidtil leveret til
Ødsted kirke.

Carsten

Det er besluttet, at gran bestilles fremadrettet hos Jens Gjermand. Blomster bestilles i
Ejstrupholm ved hidtidig leverandør.
9.

10

Budget

Budgetrammer udvalgene

Punktet udgår, idet Bent Nielsen er fraværende.

Bent

Grandækning Jerlev

Behandling af forslag fra graver Allan Jensen

Grandækning laves indendøre på en plade, så man ikke skal ligge på knæ og arbejde udendørs. Dertil skal indkøbes
krydsfinérplader, sømpistol, og lidt materialer til indretning i rum i forlængelse af
Jerlev kapel. Udgifter hertil andrager ca.
15.000 kr. Det er vedtaget på møde, at dette
indkøbes og sættes i værk.

Carsten

PSI-skema skal indsendes inden d. 17/3.

Jørn

ang. grandækning samt økonomisk overslag.

10.

PSI-skema

Kommende anlægsinvesteringer

2

Beløb afsættes til kommende investeringer:
Ødsted kirke:
Kirkegården: 50.000 kr pr. år fra 2020-2023.
Varmestyring 50.000 kr. i 2020
P-plads
Jerlev kirke:

300.000 kr.

3
Alternativ varme, Jerlev kirke, 100.000 kr i
2020
11.

Meddelelser fra formanden

Højen kirke og Øster Starup kirke vil tage
del i præstesekretærs ressourcer. Ingen
betænkeligheder herfra.

og næstformand og kontaktperson.

Arbejdsgruppe om at etablere gratis begravelser (gravplads): Jørn har sagt ja til at
indgå i udvalgsarbejde i provstiet.
Arbejdssedler fra gravermedhjælper skal
udleveres samt kørselssedler fra personalet
skal indgives inden d. 10.i måneden.

12.

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

Aktivitetsudvalg:

Ingen aktiviteter i den forgangne periode.

Carsten

Jørn

Annette

Johan

Sangaften i sognehuset d. 19.3. Aase står for
kaffen.

Kirkegårdsudvalg:

Tilbud indhentes til at lægge græs.

Åse.

Regning er indgået fra Mette Fauerskov på
de to hæfter, som er modtaget

Udvalget for fast ejendom

Møde afholdt i præstegården med d. 12.3..
Provstiet skal kontaktes for at få fat i arkitekt Svenningsen.
Mageskifte skal sættes i værk, Bent Nielsen
forventes at tage kontakt til lodsejer.

Andre udvalg

Orientering Kurt Stolt. Udvalg om skolekirkesamarbejde., orientering om den lave
højskole, som netop er startet op i Bygnin-

Jørn

4
gen i Vejle.
13.

14.

Møde-evaluering

Mødekalender



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring

Pause midt i har været fint.

Ekstraordinær kort møde i forhold til regnskab:
d. 18/3 kl. 16.30.

Fastlæggelse af kirkesyn Ødsted
-//-

Vi har holdt tidsrammen

Jerlev

Kirkesyn Ødsted: 2.maj kl. 16.00
Kirkesyn Jerlev: 8.maj kl. 15.00

Dato for godkendelse af regnskab Jerlev
15.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Sogneindsamling : 24 konfirmander 16
voksne samlede ind. Ca. 14.000 kr indsamlet
i Ødsted-Jerlev kirkesogne.
På næstkommende drøftes forslag om frivillig hushjælp.
Konfirmation: Bededag i Ødsted, d. 19/5 –
Thorkild
Flaghejsning i Jerlev: Carsten og Johan, d.
20/5 kl. 17.

Lukket møde

Ingen punkter

