Dagsorden og referat vedr. menighedsrådsmøde
Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19 – 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Tilstede: Martin Bonde Eriksen, Marianne Rossen-Jørgensen, Lis Richter Hansen, Esther Højgaard Smidstrup, Morten Søe Andersen, Henriette Hoppe, Kenneth Baun,
Henrik Bilberg, Inge Lolk. Bente Loft Nielsen deltog ved punkt 1.

Pkt
.

Indhold

1.

Kvartalsrapport

Begrundelse/

Referat

Ansvarlig

Tid

Kvartalsrapporten for 1.kvartal viser et
lille overskud. Vedr. præsteboligen er der
brugt lidt ekstra til rengøring. Der kan
søges 5%-midler til dette. Der er brugt en
del på kursus nu i forhold til nyt menighedsråd. Udgift på undersøgelse vedr.
skimmelsvamp i den gamle præstebolig
kan evt. dækkes af 5%-midler. Flere udgifter i forhold til ny præstebolig søges også
af 5%-midler. Bente Loft Nielsen forestår
dette ud fra hvad menighedsrådet beslutter
omkring dette på kommende menighedsrådsmøde.

Bente og Marianne

15 min.

Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.

Lis

2 min.

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

Skolen er positiv indstillet overfor udlån af
lokaler, aftaler er ved at komme på plads
via Lis Richter Hansen og Martin Bonde
Eriksen

Lis

2 min

Beslutningsforslag

Bilag
nr.

19.15

Opfølgning på referat fra
sidste møde
2.
3.

Beslutning fra sidst:
Kontakt til Ødsted Skole
vedr. lån af lokaler

19.20

Til ny behandling
4.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Sognemedhjælperstilling

- Uddannelse
- Arbejdets omfang
- Personprofil
- Samarbejde med en anden kirke
- Nedsættelse af ansættelsesudvalg

5.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Visionsmøde

- Brainstorm på emnerne: Kommunikation, undervisning, frivilligt arbejde, kirkens mangfoldighed
- Valg af emne
- Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe samt
retningslinier for gruppens arbejde

Bilag
udsendt
til februarmødet

Efteruddannelse som sognemedhjælper
omfatter 4 gange ialt over 2 år. Uddannelsen foregår i Løgumkloster. Prisen på uddannelsen kender vi ikke. Det forventes at
sognemedhjælperen i forvejen er uddannet
teologisk, pædagogisk eller anden relevant
uddannelsesbaggrund.
Det er drøftet med Ulrik Overgaard, Skibet
Kirke, om man kan dele sognemedhjælper.
Skibet kirke har allerede ansat en sognemedhjælper, på 20 timer ugentligt. Hun er
indstillet på flere timer.
Omfanget af stillingen hos os begrænses af
de lønkroner, der er afsat i budgettet, som
omfatter ca. 31.000 kr. årligt.
Stillingens indhold bestemmes af menighedsrådet. Ønskeligt indhold i stillingen:
Børnearbejde, teenclub, kirkens børnetime,
minikonfirmander (varetages af Hanne
Baungaard fremadrettet), diakoniarbejde,
aktivitetsansvarlig ved familiegudstjenester.
Ansættelsesudvalg til at forestå videre
beslutningsproces: Marianne RossenJørgensen, Martin Bonde Eriksen, Esther
Smidstrup og Inge Lolk.

Marianne,

Menighedsrådet blev delt op i to grupper
til drøftelse af punkterne
Gruppe 1
Kommunikation og undervisning

Martin, Lis

Gruppe 2
Frivillighed og kirkelig mangfoldighed
Gruppe 1 havde følgende drøftelser:
Kommunikation:

20 min.

Martin, Lis

19.40

30 min.

Hjemmesiden skal være let tilgængelig og
brugervenlig, nyheder kan lægges ind i et
nyhedsbrev på hjemmesiden. Drøftelse af,
hvordan vi sikrer at informationer om
nyheder kommer ud. Facebook er et medie,
som vi også skal anvende til formidling.
I det nye sognehus kan vi sikre kommunikationsmiddel i form af tavle, som kan
indeholde informationer.
Undervisning:
Læring af nye salmer kunne være et tiltag
at tage op.
Gruppe 2 havde følgende drøftelser:
Frivilligt arbejde: Vi kunne eventuelt samle
et korps af frivillige, der kan hjælpe ved
forskellige arrangementer. Alle aldersgrupper kan involveres, det giver ansvarsfølelse, fællesskabsfølelse. Der kan laves
gudstjenestegrupper til at inspirere til hvad
gudstjenesterne kan indeholde af emner.
Flere frivillige bevirker færre opgaver til
menighedsråd og ansatte.
Kirkens mangfoldighed behøver ikke
forstås kun som kirkelig men også kulturel
mangfoldighed i sognet. Man kan arrangere kulturaftener.

-

6.

Tema:

Hvilke kollekter er der, evt. ændringer

Vi har valgt at arbejde med emnet: frivillighed
Nedsættelse af udvalg: Esther Smidstrup,
Martin Bonde Eriksen, Lis Richter Hansen
og Inge Lolk
Udvalgets opgave er at forberede punktet
til visionsmødet d. 8. juni.
Der er besluttet følgende kollekter fremadrettet:

Martin

20.10
5 min.

20.15

Kollektlister

7.

Ændring af præstetavle

Børnesagens fællesråd
Folkekirkens nødhjælp
Bibelselskabet
KFUM og K

Lis

Der laves ikke ændring af inskriptionen
”Ødsted-Egtved”

Lis

Jul:
Påske:
Pinse:
Høst:
Fortsat fra sidste møde

20.17

8.
Deltagelse i Højen-Jerlevs
sommermøde

2 min.

2 min.

Sammenfald med Brunmosefesten
Vi deltager ikke år, men overvejer hvordan
vi griber det an til næste år.

20.19

Faste punkter

9.

Kort nyt fra udvalgene, senest 10 dage inden menighedsrådsmøderne,
sendes referater fra udvalgsmøder til formanden,
der sender disse referater
ud sammen med dagsordenen.

Sognehusudvalg: Huskøb

Præstegårdsudvalg:

Kirkegårdsudvalget:

Se bilag

- Forslag til vedtægtsændringer
- Erstatning af Brandsoft gravermodul med
Brand soft kirkegårdsmodul
- Køb af CPR modul til Brandsoft kirkegårdssystem

Aktivitetsudvalg:

Se bilag

Ejendomsmægler Bent Nielsen har lavet en
opstilling vedr. køb af nabohuset. Prisen er
aftalt med sælgeren. Det forventes at vi
overtager huset pr. 1.9.
Der skal afholdes et møde ml. Mogens
Svenning og præstegårdsudvalget, hvor
der skal tales om økonomi. Mødetidspunkt
er ikke fastsat.
Vedtægtsændring af § 9 foreslås som anført
i bilaget.
Brandsoft gravermodul 8000 plus moms til
opgradering, fungerer ikke sammen med
GIAS
Udvidet modul, kirkegårdssystemet, kan
spille sammen med GIAS
Det besluttes at der indkøbes CPR-modul
til kirkegårdssystemet.
Reglerne omkring nedlæggelse af gravsteder er gennemgået, herunder at der er en
frist på 1 år efter forældelsesfristen
Drøftelse omkring lægmandsgudstjenester
sættes på dagsorden på næste møde.
Der er ikke mange penge tilbage i aktivitetsudvalgskassen.

Henrik, Lis

10 min.
20.29

Henrik

15 min.

Esther

20.44

Morten

Inge

5 min.
20.49

Drøftelse af sogneudflugt skal sættes på
dagsorden på næste møde
10.

Meddelelser fra formanden

- Intern information og kommunikation
- Hjemmeside og kirkeblad

11.

12.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Møde vedr. organister og kirkesangere

Nyt fra personalet

Det besluttes, at kommunikation internt i
menighedsrådet foregår på mailsystemet,
øvrig kommunikation foregår på itskrivebordet.
Dagsordener, mødeindkaldelser sendes til
formanden incl.udvalgets medlemmer.
Kalender på it-skrivebordet anvendes i
højere grad, herunder dagsordener og
referater.
Når der sendes punkter til dagsordener til
formanden, skal der fastsættes omfang
Vejle kommune vil ikke give dispensation
til bygningslinie vedr. garage på Vesterbyvej 21. Den kongelige bygningsinspektør
har dog givet dispensation. Det er aftalt, at
formanden kontakter Vejle kommune og
meddeler at vi accepterer dette.
Hjemmeside og kirkeblad: drøftes på fællesmøde med Jerlev.
Møde med organisterne: der vil være ferieperioder, hvor der er brug for vikardækning. Det er en udfordring at få tjenester i
Jerlev, Højen og Ødsted til at ligge, så
organisterne kan bestride flere kirker på én
søndag. Det blev på mødet med organisterne drøftet, at der skal etableres et fælles
kalendersystem med Ødsted, Jerlev og
Højen.
Tinglysningssagen er endnu ikke i orden.
Det arbejdes der videre på.
Intet at bemærke

Lis

10 min.
20.59

Marianne

5 min.
21.04

2 min.
21.06

13.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?

Mødeledelse er stram, og det fungerer.

10 min

14.

Mødekalender



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring
Menighedsrådsmøde d. 29. maj
Fællesmøde med Jerlev d. 1. maj

Dagsorden er overskuelig, og hvis man
anfører tydeligere i punkterne, hvad der
besluttes, og hvad der blot er til orientering.
Budgetmøde skal planlægges, dette foretages af Martin Bonde Eriksen og Lis Richter
Hansen. Mødet afholdes formentlig efter
sommerferien.

21.16

Lis

5 min.

Visionsmøde d. 8. juni
21.21

Budgetmøde – ny dato?? (kan ikke holdes sammen
med visionsmødet)
15.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Drøftet praktiske forhold vedr. kirkekaffe
kommende søndag.

Referent : Inge Lolk

9 min.
21.30

