Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag d. 10. oktober
Jerlev Kulturhus kl.19.30-22.00
Dagsorden nr.: 11
Afbud : Annette, Johann
Referent: Inge Lolk – 10.10.2019.
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Valg af dirigent

Kurt valgt.

2.

Fortæl om din yndlingssalme

Du gav mig oh herre..

3.

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste
møde

Godkendt

Carsten

4.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Alle

5.

Møde med provstiudvalg
d.7-10

Møde ang.graverfaciliteter:

Carsten

Åse

Jørn tager salmestafetten ved næste menighedsrådsmøde.

Økonomi vedr. præstegård og øvrige projekter

Der er afholdt møde d. 7/10-2019 med
provstiet vedr. graverfaciliteter.
Bent, Jørn og Carsten har deltaget.
Der er anmodet om, at fakturaer og bilag
vedr. arkitekthonorar, som er betalt til Johansen arkitekter skal sendes til Vejle Provsti.

Deadline

2
6.

Præstegård

Renovering præstegård
Tidsplan

7.

Behandling af revisionsprotokollat Jerlev, årsregnskab 2018

Fremlægges til underskrivelse

8.

Behandling af revisionsprotokollat Ødsted, årsregnskab 2018

Fremlægges til underskrivelse

9.

Maskiner Ødsted

Nedslidte maskiner, store rep.udgifter
Udskiftning ?

Oversigt over licitation er fremlagt, udgiften vil blive 2,1 mill.kr + udgift til arkitekttegninger, jf. fremlagt bilag på mødet.
Godkendt

Jørn

1

Ingen bemærkninger. Godkendt og underskrevet på mødet.

Carsten

2

Ingen bemærkninger. Godkendt og underskrevet på mødet.
Der er drøftet løsninger, både køb og leasing af maskiner.

Carsten

Aase

Mulighed for leasingaftale undersøges hos
JR, hvad indeholder den og hvad er prisen.
Aase undersøger.
Er det muligt at leje en maskine, hvis den
nuværende maskine går i stykker. Jørn
undersøger mulige maskiner for leje.
10.

Konfirmandlejr

Øgede udgifter til medhjælpere

Der har været en særlig stor udgift forbundet med sidste konfirmandlejr. Martin
forsøger at nedbringe niveauet for regning.

Martin

Det er besluttet, at Jørn undersøger nærmere om nogle pensionerede lærere vil
kunne påtage sig opgaven fremadrettet,
mod mindre honorar.
Næste konfirmandlejr: 30.januar – 1. februar 2020.
11.

Kistebærerlaug

Der er forslag om oprettelse af kistebærerlaug der
skal bistå bedemanden, når der mangler pårørende
til at bære kiste fra rustvogn ind i kirken

Der er nu 11 personer, der har meldt sig til
kistebærerlauget.
Der skal udpeges en tovholder i kistebærerlauget.

Jørn

3
Det undersøges i stiftets juridiske afdeling, hvordan arbejdsmiljølovgivning og
forsikring er gældende for et frivilligt
laug. Jørn undersøger.
Der besluttes en højtidelighed i form af en
ceremoni for markering af opstarten af
lauget. Nærmere er ikke besluttet.
Skal Birthe Nebel have andre opgaver medens
præstegården renoveres ?

Det aftales, at hun i stedet rengør i den
private del af præstegårdshaven.

12.

Rengøringsshjælp præstegården

13

Meddelelser fra formanden

Carsten har ingen meddelelser.

-næstformanden

Jørn har undersøgt vedr. trækors: Hvad vil
det koste at få trækorset lavet, hvis det er
en lokal tømrer? Jørn undersøger, og sender det ind til provstiet. Det nuværende
tilbud er på ca. 50.000 plus moms.

14.

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 d. 24.9.; Sorg som tema denne vinter:
bedemand 14. nov. , 15.1. vælg salmer til
din begravelse. 12.dec. koncert med Jette
Torp.

Annette

Inge

Der er afviklet fælles aktivitetsudvalgsmøde sammen med Højen d. 3.9.. Højen
kirkes aktivitetsudvalg er interesserede i
at der er fælles arrangementer i ØdstedJerlev-Højen-regi.
Fordelingsnøgle ift. udgifter (2 til JerlevØdsted og 1 til Højen) er drøftet.
Foredrag med Esben Kjær d. 1.10.. var
vellykket.

Kirkegårdsudvalg

Møde d. 17.9. Intet at bemærke.

Åse

Udvalg fast ejendom

Der vil snart blive indkøbt og opsat en

Jørn

4

Andre udvalg
26 okt. Kirkefestival Ødsted Kirke/Sognehus
14 nov. Temaaften med bedemand Bente Lorenzen
15.

Kommende arrangementer

varmepumpe op i graverkontoret i Jerlev
kirke.
Plakater sættes op i næste uge. Tilmelding
senest d 19.10. Jørn hænger plakater op
inden weekenden.
Frokost: Jørn har hjælpere til arrangementet og menu er aftalt.

16.

Møde-evaluering

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

Godt.

Ajourføring

Næste menighedsrådsmøde: 13. november
2019

Mødekalender
17.

18.

Næste aktivitetsudvalget 15. januar 2020 kl.
16-18
Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Allan har spurgt, om der skal udstedes
gravstedsbrev fremadrettet, selvom det er
gratis?
Punktet medtages på næste menighedsrådsmøde d. 13.11.

Lukket møde

Ingen punkter

?
?

