Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag d. 13 november
Ødsted Sognehus kl.19.30-22.00
Afbud : Kurt Stoldt, Bent Nielsen, Jørn Aagaard – det resterende menighedsråd deltog
Indkaldte suppleanter : Karin Møller, Henning Madsen, Jesper Vestergaard Nissen.
Referent: Inge Lolk/13.11.2019
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag
Annette

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Valg af dirigent

Valgt

2.

Fortæl om din yndlingssalme

3.

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste
møde

Ingen bemærkninger

Carsten

4.

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

Alle

5.

Konstituering af menighedsråd

Valg: alle poster genvælges med uændret
konstituering.

Carsten

6.

Præstegård

Renovering er påbegyndt med at lægge
jernplader ud og stille skurvogne op. Byggemøde en gang ugentligt, der følges tæt
tilsyn med byggeriet.

(Jørn)

-

Renovering præstegård
Tidsplan

Udsættes til næste møde

Der skal indsættes ny gasvarmekedel, og
det drøftes hvorvidt der i stedet skal indsættes en varmepumpe. For at fremtidssik-

Jørn

Carsten

Deadline

2
re, er det besluttet at indkøbe sidstnævnte.
7.

8.

9.

Behandling af provstiets
godkendelse af regnskab
2018, Jerlev

1

Behandling af provstiets
godkendelse af regnskab
2018, Ødsted

2

Maskiner Ødsted

Nedslidte maskiner, store rep.udgifter
Udskiftning ?

10.

3

Kvartalsrapport 3

Regnskab for Jerlev godkendt uden bemærkninger.

(Bent)

Regnskab for Ødsted godkendt uden bemærkninger.

(Bent)

Carsten

Carsten

Vi følger kirkegårdens indstilling om at
lease maskine hos JR Maskiner, for så vidt
at kirkegårdsudvalget godkender den
specifikke maskine i forbindelse med
fremvisning (foretages af JR)

Ase

Gennemgået og taget til efterretning.

(Bent)
Carsten

11.

12.

Budget 2020

Behandling og godkendelse af fremlagt forslag til
budget 2020

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

Budget fremlagt, drøftet og godkendt, dog
med tilføjelse af at budgettet er gældende
for samlet både Ødsted og Jerlev.

(Bent)
Carsten

Der har været deltagelse i møde om persondataforordning, kaldet GDPR.

Meddelelser fra formanden
-næstformanden

13.

4

Aktivitetsudvalg

Intet at bemærke

Inge

Kirkegårdsudvalg

Udvalget har haft møde i går. Udvalget har
set på grandækning i Jerlev.

Åse

Udvalg fast ejendom

Andre udvalg

Graverhuset: Jorden er købt, derudover
afventes færdiggørelse af præstegården
inden projekt vedr. graverhus igangsættes

(Jørn)
Carsten

3

14.

15.

Kommende arrangementer

Kontaktperson

Personalemøde afholdes d. 4.dec. kl. 16.30

14 nov. Temaaften med bedemand Bente Lorenzen

Praktisk: Åse og Inge forestår kaffebrygning

12 dec. Jette Torp, Ødsted Kirke

Forestående annoncering i kirkebladet forventes at sætte skub i billetsalget

Der kan ikke tages beslutninger under punktet

Legetøj udveksles mellem Jerlev og Ødsted
kirke

Eventuelt

Lise og Åse tager ansvar for dette.
Ajourføring

Næste menighedsrådsmøde 16.januar 2020
kl. 19.30 i Jerlev kulturhus
Onsdag d. 19.februar 2020 kl. 19.30 i Ødsted
Sognehus

Mødekalender
16.

Inge udarbejder kirkekaffekalender for 2020
Fremadrettede møder drøftes på januarmøde inklusiv principper for borgerligt ombud
17.

Lukket møde

18.

Mødeevaluering

Ref. Inge Lolk/13.11.2019

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

Ikke drøftet

Annette

