Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag d. 16 januar
Jerlev Kulturhus kl.19.30-22.00
Dagsorden nr.: 13
Afbud: Inge Lolk, Åse Schrøder, Bent Nielsen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/

Bilag nr.

Referat

Ansvarlig

Beslutningsforslag
1.

Valg af dirigent

Annette er valgt. Referent: Martin

2.

Fortæl om din yndlingssalme

Vi sang ”Du, som har tændt millioner af stjerner”.

Jørn

3.

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste
møde

Referatet er godkendt.

Carsten

4.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

Alle

5.

Præstegård

Det går nogenlunde planmæssigt. I øjeblikket er byggeriet en
uge efter planen, men vi forventer at indhente den tabte tid.

Jørn

Renovering præstegård

Carsten

Der skal nyt loft i køkken/alrum. Præsten inddrages i beslutningen om, hvilket slags loft, der skal sættes op.
Vi har valgt at investere i en varmepumpe i stedet for naturgasanlægget.
Vi arbejder på at bevare blommetræet foran præstegården.
6.

Tag Kirken

Der er modtaget myndigheds/projekttegninger

Vi beslutter at indsende det af Kuno Mielby udarbejdede
projekt til provstiet.

Jørn

7.

Maskiner Ødsted

Status

Vi har valgt at lease en MultiOne maskine til Ødsted kirkegård over 7 år. Den bliver leveret snarest, og vores graver
Morten har fået den maskine, han ønskede sig.

Carsten

Deadline

2

8.

Honorarer

9.

Økonomi

10.

Koncert Kirken 12/12

Meddelelser fra formanden

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

Carsten

Beløb under 50.000 kr. skal der ikke betales moms af. Koncerten kostede godt 24.000 kr., og vi fik lidt over 12.000 kr.
ind for billetsalget.

Bent

Graverfaciliteter: Provstiet anbefaler, at vi får valgt en anden
arkitekt til byggeriet af graverfaciliteterne.

-næstformanden
11.

Honorarer til kontaktperson og kasserer skal efterreguleres,
så kontaktpersonens honorar passer med provstiets vejledning – og kasseren skal modtage det samme honorar – dvs. ½
formandshonorar.

Aktivitetsudvalg
Kirkegårdsudvalg
Udvalg fast ejendom
Andre udvalg

Kontaktpersonen informerer:


Der var et udmærket møde med personalet i december.



Morten ønsker kursus angående procedurer ifm. med
dødsfald i Svendborg til kr. 2.915,84. Det godkender
vi.

Diakoni: Vi vil gerne tilbyde sommerferiehjælp til familier,
der måtte have nytte af det i Ødsted og Jerlev sogne. Vi bruger
tilbuddet fra Samvirkende Menighedsplejer. Det koster 7.000
kr. for os, og vi kan sende seks familier med, og skal så stille
med 2 frivillige. Annette kontakter samvirkende menighedsplejer for at få detaljerne på plads. Martin kontakter de familier, som kunne tænkes at ville gøre brug af muligheden.
Aktivitetsudvalg: Vi vil gerne være med på ideen om Anders
Agger og hans far som foredragsholdere til vores efterårsmøde
2020.
Ideer til sogneudflugt: Christiansfeld, Rødding Højskole, i det
hele taget noget med genforeningen. Næste møde taler vi om
sogneudflugt!
Vi har diskuteret lyd i sognehuset og kirkerne. Der er af og til
problemer med det trådløse headset i sognehuset, og det vil
Kurt se nærmere på.

Inge
Åse
Jørn

3
Orienteringsmøde angående menighedsrådsvalg d. 12. maj.
15/1 Sangaften Sognehuset
21/1 Valgkursus Gauerslund

12.

Kommende arrangementer

6/2 Generalforsamling Distriktsforeningen
8 /3 Indsamling Folkekirkens
Nødhjælp

13.

Eventuelt

Mødekalender
14.

15.

Tilmelding: Carsten skal deltage – selvom der er fællesspisning. Det foregår i Søndermarkshuset
Indsamlingsleder Jerlev: Carsten
//Ødsted: Åse

Der kan ikke tages beslutninger
under punktet

Kistebærerlauget har været i aktion én gang og skal i aktion
igen d. 17. januar.

Ajourføring

Inge tager sig af forplejning og kirkekaffe.

Fastlæggelse af menighedsrådsmøder 2020

Menighedsrådsmøder i 2020 bliver:

Ansvarlig for forplejning -//Kaffeansvarlig kirkekaffe 2020

Mødeevaluering

Tilmelding: senest d. 16. januar. Mødet er i Kolding kl. 17.3021.00. Carsten og Johan deltager.

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

Onsdag d. 19. februar i Ødsted
Torsdag d. 12. marts i Jerlev
Onsdag d. 8. april i Ødsted
Torsdag d. 14. maj i Jerlev
Onsdag d. 10. juni i Ødsted
Torsdag d. 10. september i Jerlev
Onsdag d. 7. oktober i Ødsted
Torsdag d. 12. november i Jerlev

-

