Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag d. 8. maj
Ødsted Sognehuskl.19.30-22.00
Referat.: 8
Fraværende : Kurt Stoldt. Johann Petersen.
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag
Annette

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Valg af dirigent

2.

Fortæl om din yndlingssalme

Salme nr. 725

Annette

3.

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste
møde

Godkendt

Carsten

4.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Tilføjes underpunkt omkring
blomsterindkøb under pkt. 13.

Alle

5.

Budget

Da budgetterne for hhv. Jerlev og Ødsted
ikke er lagt sammen, kan det ikke endeligt
anskueliggøres.

Bent

Budgetrammer udvalgene

Annette valgt

Tallene for kirkegårdsudvalg samt aktivitetsudvalg, Carsten undersøger
6

Fællesspisning

Udlodning af overskud
Evt.indmeldelse i Samvirkende Menighedsplejere

Vi indmelder os i Samvirkende Menighedsplejere.
Udlodning af overskud; der foreligger en
konkret ansøgning. Det undersøges nærmere.

Annette

Deadline

2
7.

Graverbygning Ødsted
Kirke

Opfølgning på sidste møde

Der er igangsat forhandling om køb af jord,
68 kvm. Der afventer underskrift og videre
godkendelse.

Bent

8.

Præstegård

Henvendelse fra provstiet vedr. rapport om renovering.

Vi afventer mødeindkaldelse til provstiet.

Jørn

9.

Istandsættelse af trækors
Ødsted Kirkegård

Tilbud på restaurering

Ansøgning om dækning af udgift til restaurering af trækors sendes til provstiet. Dette
varetages af Jørn.

Jørn

10.

Sognetur

Fastlæggelse af dato og sted

Besluttet, at det bliver 15-9. Kurt Stoldt
arbejder på opgaven.

Alle

11.

Oplæg om gudstjenesteform

Indlæg

Gennemgang af højmessen i arbejdsgrupper

Martin

Carsten: møde tirsdag d. 14.5 med NRGI
angående el, vedr. Jerlev Kirke.

Carsten

12.

Meddelelser fra formanden

1

Jørn

Regning fra tækkemand er kommet vedr.
præstegårdstag, 22.836,25 kr.

og næstformand

Forespørgsel fra Lokalhistorisk Arkiv i
Ødsted: må de låne sognehus d. 7.dec.?
Pris : 1.000 kr.
Ældresagens forespørgsel om lån af lokale
imødekommes, såfremt det kan passes ind i
kalenderen.
De nuværende retningslinjer drøftet, men
der er ikke truffet nye beslutninger.
13.

Kort nyt fra udvalgene, udover hvad der fremgår
af udvalgenes skriftlige

Aktivitetsudvalg:

Pinse i præstegårdshaven; Martin står for
underholdning. Der sættes sædvanlig telt
op.

Inge

3
referater (eller nødvendig
uddybning heraf), som
udsendes til alle MRmedlemmer efter udvalgsmøderne.

Sommermøde afholdes i Højen, 1.9.
Koncert i december med Jette Torp.
Kirkegårdsudvalg:
Blomster

Proces omkring nedlæggelse af gravsteder
er en tidskrævende proces. Samtidig har vi
brug for nye numre. Menighedsrådet enig i,
at processen skal have sin tid.

Åse.

Indkøb af bogen ”stauder på kirkegården”
godkendt.

Allan har forespurgt, om han må fortsætte
med at købe blomster hos hidtidig blomsterhandler i Nederbro. Ud fra faglige argumenter imødekommes dette.
Udvalget for fast ejendom

Møde med Søren Enggaard vedr. køb af
jord. (se pkt. 7)

Andre udvalg

Personalemøde 22.5. kl. 16.30.
Kirkegårdsudvalgsmøde d. 22.5. kl. 19.00

14.

15.

Møde-evaluering

Mødekalender



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Mødeledelsen er rigtig god.

Ajourføring

Personalemøde d. 22.5. kl. 16.30

Dato for menighedsmøder

Kirkegårdsudvalgsmøde d.22.5. kl. 19.00
Næste menighedsrådsmøde d. 13.6. kl. 19.30
Menighedsmøde i Ødsted i 2019 umiddelbart efter en gudstjeneste: d. 29.9. Det afvikles hver andet år i Ødsted hhv. Jerlev.

16.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Lukket møde

Ingen punkter

Jørn

4

