Ødsted-Jerlev sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag d.9 september 2020
Jerlev Kulturhus kl.18.00
Mødet afholdes under hensyntagen til coronavirus.

Dagsorden nr.: 20
Afbud : Ingen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Nyt fra provstiet
ang.præsteskifte
m.m.

Provst Dorte Volck Paulsen og medlem af
provstiudvalget John Skodsborg deltager
fra 18.00 til 19.30

Bilag
nr.

Referat

Præstegårds renoveringsafslutning:
det anses for at være færdig; der er
en kortere mangelliste, som skal
gennemføres ordnet indenfor 1 år.
Dette søges udbedret i den periode,
hvor præsteboligen kommer til at
stå tom.
Ansættelse af ny præst:
12.nov. kl. 17 kan biskoppen komme til orienterende møde. Stillingen
er ledig pr. 15.10.20 og forventes at
stå vakant i 3 måneder frem. Ansættelse kan tidligst ansættes pr.
15.1.21. Stillingsopslagsperioden i
præsteforeningens blad, uge 43-44-

Ansvarlig

Deadline

2
45. Deadline for indlevering af annoncen: det sørger provsten for at
undersøge.
Orienterende møde i Ødsted Sognehus d. 17/11 kl. 17. Provsten tilsender liturgien til alle ansøgere.
Indstillingsmøde d. 26/11-20: afstemning ift. kandidater.
Maskinhus: behovet skal afdækkes
af menighedsrådet. Inden arkitekten kontaktes, skal konsulentens
anmærkninger være tydelige. Provstiet har ikke penge til anlæg, men
vi kan søge frie midler til maskinhus.
Liste over, hvilke anmærkninger
konsulenten har angivet, sendes til
provsten. For nuværende forventes
byggeriet først at kunne sættes i
gang primo 2022 (grundet besparelser i Vejle provsti på 10 mill.kr.)
2.

Valg af dirigent

Annette er valgt

3.

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste
møde

Godkendt

Carsten

4.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Alle

5.

Fortæl om din yndlings-

Ingen

?

3
salme
6.

Præsteskifte

Opgaver der skal løses indtil ny præst tager over :

Kommende kirkeblad: Dec., jan. og februar
– deadline er starten af november.
Aktivitetsudvalg påtager sig opgaven om
kirkeblad, og der afholdes møde primo
oktober: 1.oktober kl. 19.30 i sognehuset.

Kirkeblad dec.-feb.

AV-ansvarlig sognehuset.

Kurt påtager sig ansvaret – Martin og Kurt
aftaler indbyrdes dato for gennemgang
heraf.
Det forventes at lejrtur samt overnatning i
kirken må aflyses pga. corona. Hele dage ift.
konfirmandundervisningsdage skal aftales
med skolen – dette gør Martin pva.en ny
præst.

Konfirmandforløb 20/21(lejr,undervisning mm.)

7.

Præstestillingen,

Martin

Jobopslag, stillingsbeskrivelse

Udvalg til at skrive stillingsopslag:

Carsten

Annette, Jørn, Carsten og Inge
Udkast klar inden næste menighedsrådsmøde.
Fotografering af præstegård og kirke: Bent
Dato for møde i udvalget udsendes af Inge
8.

Provstiet

Budgetsamråd d. 10 ds.

Carsten og Jørn deltager.

Carsten

9.

Renovering præstegård

Syn og aflevering d.25 aug.

Gennemgang er foretaget sammen med
provstiet. Småting er bemærket, hvilket
håndværkere sættes på. Jørn sørger for
dette – det udbedres, når præstefamilien er
flyttet.

Jørn

Gennemgået, godkendes og underskrives af
kasserer og formand

Bent

27 voksne og 2 børn tilmeldte til sognetur.

Kurt

10.

Økonomi

Kvartalsrapport 2/2020

11.

Sommerens arrangementer

Sognetur 13/9
Andre ?

1

Aktivitetsudvalget har foreslået:
29/11 kl. 16.00: Krybbespil og koncert med

Carsten

4
Lise P: Alletiders historie. Familiepris 100,Enkeltperson 50,-.
Dette er drøftet og godkendt af MR

12.

Kurser

Esther og Ulla ønsker at deltage i et kursus i Bibelhistorie for børn.

13.

Valg d. 15/9

Valgforsamling
19.30 Ødsted Sognehus
19.30 Jerlev Kulturhus
Form ? (digital/papir)
Mødeleder/ dirigent
Ansvarlig for valglister
Stemmetællere

2

Tilsagn om at kunne deltage.

Carsten

Kandidatsedler udfyldt på aftenens møde
fra de MR-medlemmer, der ønsker at genopstille.

Åse
Carsten

Stemmesedler: der printes fra DAP’en.

Ødsted kirke:
Der skal indgives en fuldmagt om at opstille.
Dirigent: Per Granild har givet tilsagn
Jørn: stedfortræder for mødeleder
Ansvarlig for valglister: Aase
Stemmetællere:vælges på aftenen

Jerlev Kirke:
Mødeleder: Carsten
Dirigent: vælges på aftenen
Ansvarlig for valglister: Carsten
Stemmetællere: vælges på aftenen

14.

Meddelelser fra formand
-næstformand

15

Lukket møde

16.

Eventuelt

Ingen

Bent
Der kan ikke tages beslutninger under punktet

11.oktober: arrangement i sognehuset efter

5
gudstjeneste i Ødsted kirke 10.30
(gudstj.9.00 i Jerlev kirke)
Annoncering: ?
Traktement: Bent, Johan, Lise og Aase.

17.

Næste møde

7/10 i Ødsted sognehus kl. 19.30. Kaffe:
Bent
Martin: fortæller om yndlingssalme på
næste møde.

Ref./Inge Lolk/ 9.9.2020

