Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag d. 6. august
Jerlev Kulturhus kl.19.30
Mødet afholdes under hensyntagen til coronavirus.

Dagsorden nr.: 19
Afbud: Jørn Aagaard og Johann Petersen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

1.

Valg af dirigent

Annette er valgt

2.

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste
møde

Ingen bemærkninger

3.

Godkendelse af dagsorden

4.

Fortæl om din yndlingssalme

5.

Præstestillingen

Ansvarlig

Carsten

Alle

Martin stopper pr.15. oktober

Vi sang Op, al den ting, og Kurt fortalte

Kurt

Martin fortalte både om bevæggrundene for
at søge et andet embede, og hvilke ”slanger”,
der har været i den gode stilling, vi har her i
Ødsted og Jerlev. Punktet tages op som et
lukket punkt på et andet menighedsrådsmøde.

Martin

Vi gennemgår den foreløbige plan, som Carsten har udarbejdet sammen med Provst
Dorte Volck Paulsen.
Stillingsopslag: Hvilke punkter er væsentlige?
For en præst: god ny og nyrenoveret bolig, et

Deadline

2
fælles menighedsråd, et sted med god opbakning til præsten, meget stort lokalt engagement. For menighedsrådet: En der gerne vil
være til stede i sognet.
6.

Orienteringsmødet

Orienteringsmøde Sognehuset d.19 aug. Kl. 19.30

Annonce på tirsdag.

Carsten

Forplejning: Annette bestiller hos bageren, til
40 stk. muffins. Hvem henter? Bent henter hos
bageren. Der skal laves kaffe og stilles vogne
klar – Åse og Annette stiller an. Nogle andre
vasker op.
Bent redegør for regnskab
Åse orienterer om menighedsrådsvalg.
Carsten fortæller om menighedsrådets arbejde, og hvilket arbejde der venter de næste år.
Valgforsamling d. 15. september i hvert sogn.
Per Granild kommer til Ødsted, mens Carsten
styrer processen i Jerlev.
7.

Provstiet

Møde med provstiudvalg d. 13. aug. Kl. 19.00

Carsten, Bent og Jørn møder op til mødet.

Carsten

8.

Renovering præstegård

Syn og aflevering d.25 aug. kl.12.30

Indflytningssyn i præstegården. Hele menighedsrådet kan komme; men man behøver
ikke at komme, hvis det ikke lader sig gøre.
Provst, arkitekt og entreprenører kommer
også.

Jørn
Carsten

9.

Gospelkor

Udlån lokaler ?

Det bliver desværre ikke til noget. Åse redegør for processen; Methe Danefeldt, der skulle stå for koret, har takket nej, eftersom hun
mente det blev for bøvlet at få det til at fungere. Hun er i stedet begyndt i LOF-regi og vil
holde prøver på Ribevej 37 i Ødsted.

Åse

10.

Sommerens arrangementer

Sognetur 13-9
Andre?

Sogneturen er der styr på.

Kurt

Sommermødet d. 6/9 er der styr på

3

11.

Graverstillingen Jerlev

Udkast til aftale fra Jacob Lysemose

Der er et par fejl i udkastet fra Jacob Lysemose, men de bliver rettet; men der er glæde
over aftalen!

Annette

12.

Maskinhus

Vi skal have igangsat projekt maskinhus

Dorte, vores provst, kommer ud til snak om
maskinhuset. Der skal være et toilet. Steffen
Juul skal stå for det projekt. Formalia er på
plads. Vi ved, hvor stort det må være og hvor,
det må ligge. Vi må ligge udkastet så tæt på
det oprindelige projekt. Vi spørger Dorte, om
hun kan komme med på næste møde. Måske
kan vi også tale om stillingsopslag med hende.

Carsten

Kan vi begynde mødet allerede kl. 18 til et
stykke smørrebrød?
13.

Meddelelser fra formand
-næstformand
Herunder fællesspisningssæson

14

Lukket møde

15.

Eventuelt

Lydskærm til orglet i Jerlev er på vej.
Fællesspisning: Kan vi tillade os at holde fællesspisning med de nuværende coronaregler.

Det aftales, at fællesspisningerne kan gennemføre med færre deltagere. Reglerne ændrer sig løbende, og vi følger naturligvis
regler om deltagerantal og afstandskrav.

Bent
Der kan ikke tages beslutninger under punktet

