Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag d. 13 juni
Jerlev Kulturhus kl.19.30-22.00
Dagsorden nr.: 9 – referat.
Afbud : Johann Pedersen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Valg af dirigent

Arne

2.

Fortæl om din yndlingssalme

Hil dig, frelser og forsoner

Inge

3.

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste
møde

Opfølgning: Annette forespørger: hvem
skal melde os ind i menighedsplejerne, og
hvorfra det betales. Hun indmelder – det
betales af menighedsrådet.

Carsten

4.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Vi skal blive bedre til at sætte
navne på de opgaver, der skal laves, eksemplificeret ved pinse.

Alle

5.

Budget

Drøftet, hvordan det ser ud, og overvejelser
om, hvordan vi skal udspecificere og kontere.

Bent

Uhensigtsmæssig at der ikke er sat navne
på. Fremadrettet ligger ansvar for fordeling
af opgaver til arrangementet på aktivitetsudvalget.

Annette

Der mangler underskrift fra sælger af købsaftale af jord. Projektet sendes afsted nu til
provstiet, af Jørn. Vi afventer herefter en

Bent

Budgetrammer udvalgene
Sammenkørt budget 2019 vedhæftet

Pinsearrangement

6.

Graverbygning Ødsted
Kirke

Opfølgning på sidste møde

1

Deadline

2
byggetilladelse, som forventes at tage ca. 6
uger.
7.

Præstegård

Renovering af præstegård.
Genhusning af præstefamilien.
Opgaver til rengøringshjælper Birthe i perioden
(8 tim./md.) ?

2

Der er boret hul i gulv på kontor, sandet
under skal undersøges nærmere. Jørns
oplevelse er, at det er særdeles fugtigt.

Jørn

Det undersøges, om der kan etableres skurvognsløsning på præstegårdsgrunden. Det
undersøges, om der er mulighed for at leje
et hus i enten Ødsted eller Jerlev.
Dato er formentlig 1.9.2019, men den endelige dato er ikke meldt ud. Byggeudvalget
får carte blanche i forhold til boligplacering
af præstefamilien.
Birthe spørges, om hun vil gøre rent i kirken, og om de resterende timer kan spares
op. Martin spørger hende.

8.

Katafalk

Tilbud fra 4 firmaer

3

Det undersøges v/Egtved kirke, hvad de
har af katafalk, og hvad bedemændene har
brug for. Dette foretages af Martin.

Jørn

Jørn undersøger vogntyper.
Det kan undersøges, om der kan etableres et
kisteløftelaug. Vi forhører os hver især
blandt menigheden - der skal i alt være 10
personer.
9.

Sognetur

15 september. Fastlæggelse af sted.

Forslaget om udflugt til Ribe er godkendt.
Kurt arbejder videre med dette.

Kurt

10.

Lydanlæg Ødsted Kirke

Opfølgning

Lydanlægstilbud fra Kurt: det vedtages, at
det indkøbes, og Kurt vil forestå service på
anlægget. Kurt har aftalt med Morten, at
han er behjælpelig med at trække ledning
i kirken.

Kurt

3
11.

Kommende arrangementer

Friluftsgudstjeneste Plænen Grenen Jerlev 16 juni

Sommermøde Højen Kirke/præstegård 1 sep.

12.

Meddelelser fra formanden

Der serveres sandwich, Carsten bestiller –
højttaler fra sognehuset tager Martin med,
øl og vand. Folk medbringer selv stole.

Det afvikles i sognehuset og arrangeres af
menighedsrådet v/Højen kirke
NRGI: fastprisaftale; det er et dårligt tidspunkt at gøre det på om sommeren.

Carsten
Jørn

Kordegneaftale: Der er kommet ny aftale,
hvor Højen også er kommet på.
og næstformand

13.

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

Skrivelse fra arkitekt om aftale om forprojekt, den skal underskrives af formand og
næstformand og sendes afsted.

Aktivitetsudvalg:
Kirkegårdsudvalg:
Udviklingsplan for kirkegården

Inge
Aase og Morten har nyformuleret et hjemfaldsbrev, og Morten sender brev ud til de
tre efterladte familier, det vedrører aktuelt.

Udvalget for fast ejendom
Andre udvalg:

Åse.

Jørn
Annette orienterer om, at hun har afholdt
personalemøde d. 22.5.:
God stemning. Kursusønske er imødekommet på aftalte betingelser.
Miljøhuset:: det anbefales, at Miljøhuset
også får opgaven i Jerlev Kirke, ligesom de

4
har det i Ødsted. Godkendt. Annette forestår.
Henvendelse fra Højen: udfordring om
gensidig vikardækning, Annette deltager i
et kommende møde med Højen menighedsråd.
14.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ikke drøftet

15.

Mødekalender

Ajourføring

Næste menighedsrådsmøde flyttes fra september til d. 14.8. kl. 19.30 i Ødsted, Annette
og Kurt står for beværtning.

16.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Martin orienteret om, at rapporten om autorisation og frihed er udgivet i fysisk form,
og den mangfoldiggøres til menighedsrådsmedlemmerne i hele provstiet.

Lukket møde

Ingen punkter

Referat: Inge Lolk/13.6.2019

