Referat for menighedsrådsmøde d. 30.1.2013
Tilstede: Marianne Rossen-Jørgensen, Lis Richter Hansen, Esther Højgaard Smidstrup, Morten Søe
Andersen, Kenneth Baun, Henrik Bilberg, Henriette Hoppe, Inge Lolk, og fra kl.ca 19.30 Henrik
Bilberg (deltaget i behandling af pkt. 5, 6, 7 og 8, samt punktet Evt.) Bente Loft Nielsen deltog ved
behandlingen af pkt. 9
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af forretningsorden for menighedsrådet
Godkendt.
3. Fastlæggelse af mødedatoer
28/2 kl. 19, 21/3 kl. 17-19, 24/4 kl. 19, 29/5 kl. 19, 28/8 kl. 19, 25/9 kl.19, 30/10 kl. 19
og 27/11 kl. 19.
4. Nedsættelse af udvalg:
a. Aktivitetsudvalg: Kenneth Baun, Henriette Hoppe, Esther Smidstrup,
Martin Bonde Eriksen, Inge Lolk
b. Sognehusudvalg: Martin Bonde Eriksen, Morten Søe Andersen, Lis Richter Hansen,
Kenneth Baun, Henrik Bilberg, Esther Smidstrup, Marianne Rossen-Jørgensen
c. Lyreco indkøber: Marianne Rossen-Jørgensen
5. Udpegning af repræsentant og stedfortræder til ungdomspræst udvalg
Henrik Bilberg valgt som repræsentant, Esther Smidstrup som stedfortræder.
6. Nyt fra formanden
Skovsalget er afsluttet, der mangler dog en tinglysning. Der mangler en plan for procedure,
som afventes fra provstiet.
Møde med Leif Arfmann d. 23. 1., hvor han redegjorde for kirkeårets gang, herunder i
forhold til bygningssyn.
Når der er to sogne og én præst, skal der vælges lige mange fra hvert sogn til
præstegårdsudvalget. Dette drøftes på fælles møde med Jerlev menighedsråd d. 20/3.
Pulje til iværksættelse af nye initiativer, heri kan der søges om midler til fremtidig fælles
kirkeblad og hjemmeside
FDF vil gerne låne kirken langfredag aften, dette bliver uden beregning.
Niels Henrik Arendt fratræder d. 16.marts 2013. Der er indstillet 5 nye kandidater, og
pågældende ansættes maj 2013.
Der afholdes møde om præstegården d. 31.1.13
7. Nyt fra kontaktpersonerne
Nytårsarrangement for personale d. 24.januar afholdt for Ødsted – Jerlev kirke.
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Kirkesangerstillingerne er blevet mindre, organistens stilling er ændret i indhold. Henriette
gav udtryk for sin utilfredshed hermed.
I stillingerne vil der komme til at ligge gensidig vikardækning i Jerlev kirke.
Ninette har sagt sagt op, og det er uafklaret, hvornår der søges ny sognemedhjælper, da en
del opgaver ligger i månederne frem til april /maj, og herefter er der ikke større opgaver i
stillingen hen over sommerperioden.
Der er kursus 27/2 i Billund for kontaktpersoner, ERFA-møde d. 5/3 i Vejle.
Marianne Rossen-Jørgensen og Inge Lolk har fordelt arbejdsopgaver mellem sig.
8. Fra kirkegårdsudvalget
a. Ændring af tekst i hjemfaldsbreve og tilføjelse af ny aftaleformular og takstblad til
fornyelse af gravsteder
b. Fastlæggelse af fast pris for nedlæggelse og rydning af gravsted
c. Oprettelse af manglende takster for vedligehold af urnegrave og gravsteder i plæne
d. Udarbejdelse af helhedsplan for kirkegården
e. Træfældning
Ad. a. Henrik Bilberg har gennemgået udarbejdet standardblanket, forslag til takstblad.
Ad. b. Flytning af sten vil andrage en fast pris, rydning af gravstedet pr. timeløn.
Ad. c. De manglende takster for vedligehold af urnegrave og gravsteder i plæne tages fra
takstbladet fra provstiet.
Ad. d. Helhedsplanen gennemgået og drøftet.
Ad. e. Vedr. fældning af to træer skal der søges om tilladelse ved provstiet.
9. Gennemgang af regnskabsprincipper, regnskab 2012, budget 2013
Bente Loft orienterede om principper for kontering, hvor både art og formål skal angives
ved konteringen. Udgifterne er således bogført under formål.
Årsresultatet viser et lille underskud. Samtidig mangler indtægter blandt andet i form af 5 %
midler i forhold til Maria Lykke, konfirmandunderviser, manglende huslejeindtægt i
november og december måned 2012 fra præsteboligen, begge dele uforudsete udgifter i
forbindelse med præsteskifte.
Drøftelse af økonomien omkring pasning af præstegrunden, herunder drøftelse af aftalen,
der er indgået med PJ Haveservice. Det besluttes, at den indgåede aftale tages med på et
næstkommende møde.
Det er drøftet, hvordan reglerne er, når en ubetalt regning for pasning af gravsted skal
håndteres. Henrik Bilberg og Morten Søe Andersen undersøger reglerne herfor ved provstiet
og i Haderslev stift.
Gennemgangen taget til efterretning, og kirkegårdsudvalget arbejder videre herfra.
10. Pinsegudstjeneste
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Martin Bonde Eriksen foreslår et socialt tiltag efter gudstjeneste i henholdsvis Ødsted kirke
kl. 9.00., Jerlev kirke kl. 10.30. Arrangementet vil foregå i præstehaven, alternativt inden
døre, hvis vejret ikke tillader udendørs aktivitet.
11. Skimmelsvampeundersøgelse af konfirmandlokale og gangareal i forbindelse hermed
Flere tilkendegiver ubehag ved at opholde sig i konfirmandstuen. På baggrund heraf
besluttes det, at der skal laves en måling af konfirmandstuen vedr. skimmelsvamp. Lis
Richter Hansen iværksætter.
12. Henvendelse fra konsulentfirma Ulrik Hauger Miljøhuset vedr. APV etc.
Marianne Rossen-Jørgensen og Inge Lolk undersøger tilbuddet nærmere fra
konsulentfirmaet.
13. Evt.
Kirkekaffe

3/2 pandekager
17/2 kirkekaffe

Inge
Marianne

Traktement til menighedsrådsmøder
28/2
21/3
24/4
29/5
28/8
25/9
30/10
27/11

Lis
Kenneth
Inge
Henrik
Marianne
Esther
Kenneth
Lis

Sogneindsamling 10.3. kan ikke begynde kl. 10 som vanligt pga. kirkegang. Den rykkes
derfor til middag. Esther Smidstrup er ansvarlig herfor.
Teleslynge er godkendt efter de nye standarder.

Referent: Inge Lolk
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