Referat nr. 3 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
MR 3. den 1./3-2017
Formandens initialer: JAAL

Menighedsrådsmødet er offentligt

Afbud fra Annette Peschardt og Henriette Hoppe
Pkt.

Indhold

Til stede: Jørn Aagaard, Lene Karlsbjerg, Martin Bonde Eriksen, Åse Schrøder, Karin Møller

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Karin

19.30

1.

Godkendelse af referat nr. 2
Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Referatet er godkendt.

2.

Kirkens liv og vækst

Fyraftensgudstjenester/gudstjenester på andre
dage end søndage

Emnet tages op, Martin og Henriette laver et
oplæg til hvordan en fyraftensandagter kan
arrangeres i kirkeregi. Evt Stille og meditativt.
Halvtimes varrighed, en gang pr mdr.

19.35

Insp. Taize, meditation, ignatius meditationer, christfulness
3.

Økonomi

Besøg af Bente Loft, der vil gennemgå økonomien
med os.

Bente Loft har meldt afbud iht. Brev/mail af
27.februar 2017.

Opfølgning på referat fra
sidste møde
4.

Sammenlægning af menighedsråd

20.00
Alle

Opfølgning på fællesmødet med Jerlev.

Forslag til medlemsfordeling af menigheds-

Jørn/Martin

20.30

Lene

20.40

råd i Ødsted/Jerlev samarbejde
9 medlemmer fordelt på 5/4
I forhold til proces i inddragelse af medarbejderne, skal kontaktpersonerne bruge personalekonsulent Jacob Lysemose som rådgiver.

Til ny behandling
5.

Spilleregler for menighedsrådsarbejdet



Drøftelse af hvordan vi imødekommer et
givende og positivt MR arbejde?

Vi kommer med forskellige recourcer og
forskellig tid, derfor skal vi være godt til at
sige hvad vi magter, og hvad vi kan byde ind




Drøftelse af hvilke værdier der hjælper os
med at håndtere uenighed konstruktivt.

med, og vi skal være gode til at lytte.
Respekten og ordentlighed.

Forventningsafstemning ift. mødedeltagelse, ressourcer, tid, loyalitet ift. beslutninger, arbejdsgange ift. nye tiltag etc.

Faste punkter
11.

Kort nyt fra udvalgene.
Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.
Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.

Sognehusudvalg.
1.

Orientering siden sidst. Økonomi

2.

Afsluttende og mangeludbedring pågår.

3.

Temperatur i huset er ændret til 21 grader
konstant over døgnet.

4.

Udvendigt gartnerarbejde igangsættes når
vejrlig tillader.

Arkitekten er ved at lave det afsluttende
byggeregnskab.

Jørn

Der bestilles et par gardinmænd til at give
tilbud på mørklækningsgardiner.
Der er stadig nogle småting der skal gøres ifm
afslutning og byggeriet.
Temperaturen køres konstant til 21 grader,
det må ikke reguleres hele tiden.
Ventilationen skal køres lidt ned.
Gartnerarbejdet går i gang når vejret tillader
det.
Der mangler et sognehusmøde, dato aftales
15 marts kl. 16.30 og 22 marts kl. 16.30

Præstegårdsudvalg

Møde den 9.marts.2017

Jørn og Bent

Kirkegårdsudvalget

Referat er rundsendt af mødet med Provsten.
Ang. Fredning af gravsteder.

Åse

Vi går videre med udviklingsplanen, og får
lavet en aftale med Preben Skaarup.
Der gøres ikke noget ved Avnbøgene på
nuværende tidspunkt.
Der takkes Nørskov for tilbuddene, men vi
gør ikke brug af disse på nuværende tidspunkt.
Jørn har lavet en aftale med Morten om at få

21.00

lagt stenmel i kirken en dag hvor det regner.

Udvalg for børnearbejde
Sekretær

Karin og Jørn
Der er aftalt møde med Provsten og Menighedsrådsf. Den 17. maj 2017 kl. 19.30 i Sognehuset (der er sendt besked pr. mail).

Karin

Aktivitetsudvalg

Åse og Lene

Præst

Martin

Kasserer

Bent

Kirkeværge

Der holdes møde med graveren.

Lene

12.

Meddelelser fra formanden

Jørn

21.15

13.

Meddelelser fra kontaktperson

Annette

21.20

14.

Nyt fra personalet

Henriette

21.25

15.

Møde-evaluering

Jørn

21.30



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

16.

Mødekalender

Ajourføring: Menighedsrådsmøder sidste onsdag i
hver måned undtagen december, juli og august.

17.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

18.

Eventuelt

Karin

21.40

