Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag d. 14 august
Ødsted Sognehus kl.19.30-22.00
Referat af møde nr. 10
Afbud : Ingen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Valg af dirigent

Annette Peschardt valgt

2.

Fortæl om din yndlingssalme

Lise Nielsen: Dejlig er jorden. Åse Schrøder påtager sig opgaven ved næste møde.

Lise

3.

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste
møde

Godkendt

Carsten

4.

Godkendelse af dagsorden

Et tillæg: halvårsrapport

Alle

5.

Graverbygning Ødsted
Kirke

Der er fremsendt skrivelse til provstiet – der
er afholdt møde i provstiet d.d, der er ikke

Bent

Opfølgning sidste møde

Udvalget for fast ejendom har haft møde:
Provstiet skal spørges om den økonomiske
del.
6.

Præstegård

Renovering præstegård
Genhusning præstefamilie
Tidsplan
Økonomi

Byggemøde om præstegården: projektet er
gennemgået, nyt møde d. 21.8. Genhusning:
Mølkærvej 20, fra oktober 2019 til maj 2020.
Økonomi: Ca 3 millioner kr. Vi har tilsagn
om at låne pengene i provstiet, med afdrag
over 10 år. Der er afsat 200.000 kr i budgettet.
Vi anmoder provstiet om et møde. Carsten

Jørn

Deadline

2
tager initiativ til mødet med byggeudvalg
og provstiet.
7.

Personale-/frivilligdag

14 August Ødsted sognehus

Der er afviklet møde i udvalget d. 28/5. Der
afholdes frivillig- og ansatte dag d. 20/8, i
tidsrummet 16-21.

Inge

Tilmeldinger: Åse og Jørn får styr på det
endelige antal. Jørn har sikret at bestille
kød, og har tre frivillige til at hjælpe i løbet
af dagen med maden. Jørn er tovholder.
Bordopstilling: mandag d. 19/8 – Christel,
Åse og Jørn. Åse står for bordpynt.
Arrangementet er planlagt til at forløbe i
tidsrummet 16-21.
Martin har lavet aftale med to underholdere
til om aftenen.

8.

Kommende arrangementer

1 sep. 13.30 Sommermøde Højen Kirke/Sognehus
15 sep. Sognetur til Ribe
29 sep. Menighedsmøde Ødsted efter gudstjenesten
1 okt. Efterårsmøde Jerlev kulturhus,
12 dec. koncert Jette Torp – Entre-?

Ikke drøftet. Højen Kirkes menighedsråd har
ansvaret.
Program til sognetur d. 15.9. fremlagt af Kurt,
herunder forventet økonomi til turen.
Menighedsmøde d. 29.september planlægges af
Carsten og Jørn.
Efterårsmøde d. 1.oktober – Højen kirkes menighedsråd har opgaven.
Jette Torp koncert d. 12.dec. kl. 20. Kontrakt er
aftalt og underskrevet. Forsalg fra 1.oktober, i
Brugsen og Min Købmand. Besluttet entré-pris
150 kr.

9.

Meddelelser fra formanden

Næstformand orienteret: Møde i provstiet ”kom
gratis herfra” – godkendt, at det skal iværksættes
fra 1.1.2020.
Graver fra provstiet og bedemænd fra området

Højen
Kurt
Carsten
Højen
Inge

3
holder møde d. 11.9.19 – der vil blive givet orientering til pressen.

og næstformand

Ordningen vil komme til at gælde for nye gravstedsejere fra 1.1.20.
Kontaktperson: der er afviklet møde om vikardækning vedr. organister.
Kursus bevilget til graverne fra Ødsted.
Kasserer: Kode til indberetning af told og skat er
ikke indberettet korrekt til landsforeningen.
Carsten Bjerre tjekker, hvorvidt koden er indsendt eller ikke.
Halvårsregnskabet er drøftet.
Vi kan forvente at vi ikke ender ud med negativt
resultat.

10.

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

Aktivitetsudvalg
Kirkegårdsudvalg

Vinterens tema: ”Den sidste tid. Hvordan er det
med døden?”

Udvalg fast ejendom

Forskellige arrangementer:

Andre udvalg

- foredrag med Esben Kjær d. 1.10.
- Bedemand Bente Lorenzen efter Allehelgen, d.
14.11. kl. 19.30
- Inger Marie Raunkiær står for to litteraturaftener, 23/9 og 28/10.
- allehelgengudstjeneste
- ”vælg salmer til din begravelse”-aften i Ødsted
Sognehus v/Henriette og Martin
- forsker og psykolog Mai-Britt Guldin fortæller
om sorg ved forårsmøde.
- kirkegårdsvandring med Janni Uhre Ejstrud
lader sig ikke gøre, men aktivitetsudvalget arbejder på at tage kontakt til ny museumsinspektør i
Vejle kommune i løbet af efteråret.

Inge
Åse
Jørn
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Kirkegårdsudvalg: Åse fortæller at PJ
service står klar til videre arbejde på kirkegården.
Katafalk: Martin oplyser, at hvis der kun
er to mand til at få kisten ind, skal der
sandsynligvis en vogn med elektrisk motor ind til at
Kisteløftelaug: der forespørges til fællesspisning.
Udvalget for fast ejendom: Ikke yderligere. Efter kirkesyn: småting skal laves i
kirken, det er bestilt.

11.

Møde-evaluering

Hvordan gik mødet?
Hvad er vi gode til?
Hvad er vi mindre gode til?
Hvordan kan vi gøre det bedre?

God mødeledelse.

Ajourføring

Byggeudvalget skal afholde møde, når der
er indkaldt.
Aktivitetsudvalgsmøde d. 24.sept.
Menighedsmøde er d. 29.9.

12.

Ingen menighedsrådsmøde i september
måned.

Mødekalender

Næste menighedsrådsmøde er torsdag d.
10. oktober, Jerlev Kulturhus

13.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Lukket møde

Ingen punkter

Referent : Inge Lolk. 14.8.2019.

