Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag d. 9. januar
Ødsted Sognehus kl.19.30-22.00
Referat nr.: 2
Til stede: Carsten Bjerre, Jørn Aagaard, Aase Schrøder, Johann Petersen, Bent Nielsen, Annette Peschardt, Kurt Stoldt, Martin Bonde Eriksen,
Inge Lolk.
Afbud fra Lise Nielsen, Arne Jørgensen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

1

Valg af dirigent

2

Opfølgning på referat fra
sidste møde

Inge har sendt sidste ref.ud mhp. opfølgning af referater. Der henstilles til, at referaterne bliver kortfattede.

3

Fortæl om din yndlingssalme

Kurt vælger salme til næste gang

4

Godkendelse af dagsorden
og referat fra sidste møde

Godkendt

Ansvarlig

Kurt Stolt

Bent

Til ny behandling
5

Organiststillingen i Ødsted-Jerlev

Høringssvar

1

Se under lukket møde

Annette

6

Forretningsorden for menighedsrådet

Til godkendelse

2

Godkendt

Carsten

7

Honorarer rådsmedlemmer

Formand: 20.000

37.659 deles med 1/3 og 2/3 til hhv. næstformand og formand.

Carsten

Næstformand 10.000

Vi anvender vejledende takster fra cirkulære jf. provstiets anvisninger.

Deadline

2
8

9

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 10/3

Indsamlingsleder Ødsted
-//-

Jerlev

Aase står for indsamling i Ødsted
Carsten står for indsamling i Jerlev.

Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede:

Carsten

Og næstformand

Jelling Sognehus d. 5/2 kl. 19 er der møde i
distriktsforeningen for Vejle Provsti, Jørgen
Aagaard og muligvis Annette Peschardt
tager afsted.

Jørn

Kursus for kirkeværge og kirkegårdsudvalg: 29/1, afholdes af menighedsrådsforeningen i Vejle Provsti, kl. 17-21, i Gaurslund. Jørn Aagaard og Aase Schrøder
Næstformanden orienterede:
Det skal aftales med regnskabsføreren,
hvornår sidste års regnskab skal gennemgås. Regnskabet skal underskrives af nuværende råd.
Fælles indkøb generelt, herunder af blomster skal drøftes med Morten og Allan.
Carsten og Jørn afholder møde med de to
gravere inden næste menighedsrådsmøde.
10

Carsten

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

Aktivitetsudvalg

Møde næste tirsdag, d. 15.1.
Forslag om kor-optræden af Færøerne til
langfredag. Nærmere drøftelse i aktivitetsudvalget.

Kirkegårdsudvalg

Møde næste onsdag d. 16.1. Udkast til plan
for kirkegården bliver fremlagt.

Udvalget for fast ejendom

Skrivelse fra provsten: de vil besigtige præstegården d. 15.1. Udvalget deltager sammen med præsten.
Energioptimering: alternativ opvarmning
og alternativ energi ift. Belysning. Ødsted

3
kirke har skiftet lys til LED. Jerlev Kirke vil
søge belysningsmulighed hos Dans El.
Der er drøftet at få ny varmestyring i Ødsted, hvor der har været indhentet tilbud fra
firma i Aarhus. I Jerlev har der været ønske
om en varmepumpe. Der indhentes eventuel viden og tilbud ift. Jerlev Kirke.
Præsten:
Lørdagsdåb tilbydes en lørdag pr.kvartal:
Martin tager initiativ.
Andre udvalg
11

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Mødeledelse skal gå på skift.
Pause må gerne lægges midt i.
Kaffe-team skal fordeles:
Plan laves over kaffe-teams til såvel menighedsrådsmøder som kirkekaffen.
Martin sender liste over kirkekaffedatoer til
Inge.

12

Mødekalender

Ajourføring

Næste møde er 14. februar 2019 i Jerlev
Martin og Jørn Aagaard sender dagsorden
pga. Carstens forfald (ferie)

13

Evt.
Lukket møde

Referent: Inge Lolk

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

