Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag d. 14. februar
Jerlev Kulturhus kl.19.30-22.00
Dagsorden nr.: 3
Til stede: afbud, Kurt Stoldt
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Valg af dirigent

Aase

2.

Regnskab

Forelæggelse af regnskab
Ødsted kirkes regnskab for 2018:

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Aase er valgt.
1

Bente Loft har forelagt regnskab for 2018
for Ødsted kirke.
Der er frie midler på 968.362,07 kr, og deraf er afsat 200.000 kr til gulv i præstegården. De resterende penge er ikke øremærkede.
Anlæg, og beløb til dels sognehus og maskinhus på 105.000
Der er tildelt 5%-midler, 90.681
Kirken er ikke kalket. Orglet er blevet
renset.
Kirkelige aktiviteter: der er brugt mindre
end budgetteret. Foredrag og koncerter har
ikke været så økonomisk tungt i året, som
budgetteret.
Ikke så meget salg af planter som tidligere.
Der har været udgift til leje af container.
Beslutning om fordeling af frie midler:

Bente Loft

Deadline

2
Vi har valgt at have fokus på maskinhus
og præstegård. Fordelingen forventes at
være 400.000 kr. til præstegården. Der
afventes et tilbud fra Lodahl. Det resterende beløb på 500.000 til maskinhuset.
Oversigt over medarbejderes løn (sumoplysning) er blevet underskrevet af kasserer og formand.
Regnskabet skal godkendes på menighedsrådsmødet i marts måned, da fristen
er inden 1.4.

3.

Opfølgning på referat fra
sidste møde

Indkøb, eksempelvis af blomster, kan med
fordel koordineres. Kvalitet og pris skal
afstemmes. Carsten vil undersøge nærmere.

Carsten

Det er besluttet, at der fremadrettet skal
være et fast punkt på dagsorden omkring
fælles indkøb. På marts-mødet tages beslutning vedr. fælles indkøb af blomster
og gran.
4.

Fortæl om din yndlingssalme

Martin har påtaget sig Kurts opgave vedr. valg af
salme.
Højskolesangbogen nr. 73. Tag det sorte kors fra
graven.

5.

Godkendelse af dagsorden
og referat fra sidste møde

Påskesalme foregår ved graven, hvor Maria
Magdalene står, og hun er ude af den, fordi
Jesus er borte. Smuk påskesalme.

Kurt, afløses i dag af
Martin

Godkendt

Alle

Den nuværende højmesse er autoriseret ved
den kongelige højhed. Vi kan gå til gudstj.et
hvilket sted i landet, hvor der mærkes
sammenhæng. Der kan søges dispensation

Martin

Til ny behandling
6.

Oplæg og samtale om
gudstjenesteform. Med
udgangspunkt i biskoppernes rapport.

Indlæg

3
til ændring af højmesse-ordningen.
De tre modeller er lagt frem og drøftet.
Punktet tages op igen på menighedsrådets
møde i april.

7.

Lydanlæg i Ødsted Kirke

Højtalere og modtager fra den trådløse mikrofon

Det skal afklares om Kurt kan tages med i
opgaven om indkøb af nyt anlæg

Kurt og
Martin

Martin og Kurt drøfter dette.
8.

Kristeligt Dagblad

Dagblad til MR. medlemmer.

Det er besluttet, at Kurt, Lise, Aase og Inge
får Kristeligt Dagblad leveret.

9.

Opdeling af budget

Underbudget til aktivitetsudvalget

Der er ønske om fra aktivitetsudvalget, at
udvalget kan have et overblik over, hvilken
økonomisk ramme, der er at disponere
over. Kasserer orienterer om mulighed for
dette.

Johan

10.

Klaver

Klaver til Kulturhuset i Jerlev.

Det skal afdækkes, om Jerlev Kulturhus
vil have en klaver stående – Kurt undersøger. Hvis der er økonomi til det, indkøbes
nyt klaver til såvel Ødsted sognehus som
Jerlev Kulturhus.

Martin

11.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp d. 10/3

Indsamlingsleder Ødsted og

Carsten og Aase planlægger

Carsten

Meddelelser fra formanden

Orientering fra formandsmøde.

Carsten

og næstformand

Orientering fra distriktsmøde.

Besigtigelse af sognehuset: Provstiudvalget
har bedt kommunen om at se på§3-jord. Vi
skal sende ansøgning om mageskifte af jord
med Søren Enggård. Peter Corneliussen,
landmåler, tager sig af det efter sin ferie.

12.

Carsten

Jerlev

Skrivelse vedr. østeuropæer i sognet.
Liv og vækstpulje, ansøgningsfrist.
3. april kl. 20.30 forårsmøde, regnskab.

Jørn

4
Møde den 29. januar om køb af §3 jord. Der svares
ikke på vores spørgsmål, om vi kan købe jord, men
vi kan indsende projekt om ny ansøgning.

Ingen ansøgninger til liv- og vækstpulje.
Gratis undervisning til børn, orientering om
skrivelse.
Regnskab skal forelægges d. 3.april 2019 kl.
20, dette foretages af formand og kasserer i
provstiet.
Vedr. nye øst-europæere, i kommunen: Der
afholdes møder d. 27.- og 28.februar, hvor
der er workshops omkring den målgruppe.
Vi forventer ikke at deltage.
Skrivelse om ”cykel-sammen”. Det deltager
vi ikke i.
Aflæsning vedr forbrugsafgifter i præstegården af den offentlige del: præsten sender
disse tal til kassereren.

13.

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 møde siden sidst.. Referat foreligger
fra sidste gang.

Johan

Kirkegårdsudvalg:

Referat fra sidste møde.

Åse.

Godkendelse af vedtægter for Kirkegårdsudvalg for
Ødsted og Jerlev Kirker.

Udvalg for kirkegård og kirkens bygninger,
laves om til nu blot at omfatte kirkegård.

Godkendelse af strategiplan for Ødsted Kirke

Udvalget har udarbejdet og fremsendt nye
vedtægter, som godkendes af menighedsrådet. Det aftales at udvalget sender disse til
provstiet til orientering.
Strategiplan fra Mette Fauerskov ser umiddelbart fint ud. Planen skal sendes ind til
provstiet til godkendelse .Udvalget sørger
for at sende dette til provstiet.

Udvalget for fast ejendom, orientering fra møde d. 6.
febr. i præstegården.
Møde med provstiet om præstegården vedr. udbed-

Jørn orienteret om diverse punkter.
Gavl mod syd er dårlig, fuger skal kradses
ud og pudses op igen. Der skal søges 5%-

Jørn

5
ring.

midler til formålet.

Ny mønning på lade. Pris 24.000 kr. Der er ligeledes
nogle murerreparationer anslået til kr. 7000.

På næste menighedsrådsmøde: Der skal
tages stilling til udgifter til bunddække, jf.
opfordring fra Morten (graver)

Anbefaler der søges om 5% midler til dette arbejde.

Andre udvalg
14.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

15.

Mødekalender

Ajourføring

16.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Lukket møde

Ingen punkter

Referent
Inge Lolk 14.2.2019

Dirigenten påtaler, at det er lettere at styre
mødet, når punkterne er tidsestimerede.
Godt med lille pause undervejs.
Martin kommer ikke næste gang.

