Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag d. 12 november
Jerlev Kulturhus kl.17.00
Mødet afholdes under hensyntagen til coronavirus.

Ref.: Inge Lolk
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Præstestillingen

Biskop og provst gennemgår indkomne
ansøgninger til præstestillingen

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Prøveprædiken 17/11, 18/11 og 24/11, alle
kl. 19.00.
Nuværende menighedsråd samt tilhørende
suppleanter indkaldes.
Indstillingsmøde 26.nov. kl. 19.00 i Ødsted
sognehus.

2.

Spisning

”Afskedsmiddag” for afgående medlemmer

19.30 :
3.

Valg af dirigent

Annette er valgt.

4.

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste
møde

Ingen kommentarer

5.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

6.

Fortæl om din yndlingssalme

Annette præsenterer ny salme næste gang

7.

Præsteskifte

Opgaver der skal løses indtil ny præst tager over :

Oprydning i udhus planlægges, helst en
mandag sammen med Martin.

Carsten

Alle

Jørn

Deadline

2
Pletmaling i præstebolig,
Rengøring af præstebolig
Rengøring af køkkenhaven i præstegården.
PJ service ordner ukrudt i hæk og diverse.

8.

Økonomi

Behandling og godkendelse af budget 2021

1

Vi har en fin likviditet aktuelt. Carsten og
Bent tager initiativ til at drøfte vort likviditetsniveau med provsten.

Bent

Det originale og godkendte budget er indleveret d. 12.11.20 kl. 15.08.00
9.

Økonomi

Kvartalsrapport 3/2020

10.

Økonomi

Behandling af revisionsprotokollat regnskab 2019

2
3+4

Rapporten kommer i næste uge.

Bent

Nota 9: kollekter, fejl at der ikke er medtaget kollekt fra Jerlev.

Carsten

Nota 10 og 11: Lønninger: taget ad notam.
Nota 14: moms: opgjort efter bedste evne.
Nota 15: manglende funktionsadskillelse
taget ad notam.
Nota 20-21-22: Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
Valgt kasserer kontrollerer kontoudtog.
Revisionsprotokollat regnskab 2019 behandlet.

11.

Kommende arrangementer

Koncert 19 nov. Ødsted kirke

Plakat skal opsættes: Jørn varetager
Indkøb af gave og drikkevarer: Annette
varetager
Annoncering på facebook: Inge varetager

3
Varme i kirken: Morten varetager
Afskedsord: Carsten varetager
12.

Nyt fra udvalgene

Aktivitetsudvalg

Koncerter aflyst grundet corona. Der har
været afholdt fælles aktiv.udvalgsmøde i
september, hvor der er drøftet fælles arrangementer, og deling af økonomi, herunder
at der udarbejdes et årshjul.

Kirkegårdsudvalg

Hvad der nedlægges af gravsteder og hvad
der oprettes af nye kommer, når der kommer et kirkegårdskort. Der har ikke været
møde siden januar ’20.

Udvalg for fast ejendom

Oprydning i præstegården.
Der mangler fuger i huset, dette er drøftet
med arkitekten. Det vurderes, at det skal
udbedres. Det besluttes, at Jørn tager kontakt til håndværker for at få det udbedret.

Inge

Åse

Jørn/
Carsten

Afskærmning ift. varmepumpe drøftet.
Udvalget beslutter afskærmningsform.
Kontaktperson

Ansøgning om indkøb af wordprogram til
medarbejders computer. Godkendt.
Kirkesangere mangler – drøftet.

13.

Meddelelser fra formand
-næstformand

14.

Mødekalender

Næstformand

Konstituerende møde: tirsdag d. 24/11-20
kl. 17.00 i Ødsted sognehus.
Indstillingsmøde vedr. ny præst: Ødsted
Sognehus, 26/11.20 kl. 19.00

15.

Eventuelt

16.

Næste møde

Der kan ikke tages beslutninger under punktet
Menighedsrådsmøde d. 8/12-20 kl. 19.00 i
Ødsted sognehus.

Annette

4

