Referat nr. 8. til menighedsrådsmøde
Torsdag den 3. september kl. 19.00 – 21.30 2015, kirkegårdskontoret, Mølkjærvej
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Mølkjærvej
Til stede: Jørn Aagaard Laursen, Bent Nielsen, Martin Bonde Eriksen, Morten Søe, Annette Peschardt, Esther Smidstrup og Åse Schrøder
Afbud fra Poul Kjær.
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

Godkendelse

Godkendt

Åse

2.

Regnskab

Orientering fra budgetsamråd, Bredballe Sognegård

Orientering ved kasserer – der var bl.a.
debat i samrådet om stigende fælles udgifter.

Bent

Nyt møde for Ødsted med Provstiet d. 7.
september kl 16 mhp opfølgning på budget
for Sognehus.
3.

Kirkens liv og form

Punktet udgår

Opfølgning på referat fra
sidste møde
4.

Beslutning fra sidst:

Martin

Alle
Punkt 11.
Valg af diakoniansvarlig i Ødsted sogn

Annette Peschardt er valgt som diakonian-

Jørn

svarlig.

Faste punkter
5.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus udvalg:

Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.

Vejle Museerne fandt en vikingegrav på grund nr.
32
Licitation afholdes den 22. september kl 10på Jerlev

Poul/Jørn
Der skal ikke udgraves yderligere.

Tid

Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

Kro. Licitationen er offentlig. Der servers øl og vand
til licitationen.
Efterfølgende afholdes møde om resultat af licitation og det videreforløb.
Der har været afholdt tre bygherremøder nr. 14, 15
og 16.
Hvis der er flere rettelser til projektet, kommer de
ud som et rettelsesblad.

Der er udsendt referater til alle MR medlemmer

Den 31. august udsendes materialer til håndværkere.
Vi får et sæt tegninger i papirfor for projektgranskning. Hvem ønsker at udføre projektgranskning?
Vejle Spildevand etablerer ny spildevandsledning
til nyt sognehus.
Træer omkring nyt sognehus kommer tæt på bygningen, og de er store og dominerende. Bliver rodnet skadet under gravearbejde, kan de gå ud.
Huset vil blive gravet ned i den ende, hvor de store
træer står og vil tage lysindfaldet i det nye sognehus, der vil blive dunkelt og mørkt i huset.

Vi undersøger hvorvidt det ene store træ i
skel mod vest kan blive stående (ES)

Debat om graverhuset øst/vest – JAL undersøger muligheden for at vende huset.
Vi beslutter, at der altid afholdes et Sognehusudvalgsmøde forud for hvert Bygherremøde. Fast mødetid er onsdage kl 17.

Præstegårdsudvalg:
Beslutning om parklamper i præstegården. Pris og
bestilling af arbejdet

Jørn
Arbejdet kan sættes i gang, når 5% midlerne frigives.

Kirkegårdsudvalget:
Orientering om kirkegårdsudvalgsmøde den 3.
september.

Esther
ES udsender referat fra møde d. 3/9

Udvalg for børnearbejde:
Legestue og kirkens børnetime
Nye lokaler.
Maria mangler frivillig hjælp til arbejdet, ligeledes
til at bage boller eller lignende.

6.

Meddelelser fra formanden

Der er kirkens børnetime hver anden tirsdag fra 15.30 til 17.30. Der er ca 12-15 børn
tilknyttet.

Esther

Der er ikke mødt nogen op til legestue her
efter ferien.
PR arbejde – facebook, standeree, foldere

Sekretær:

Liste til kirkekaffe fremsendes

Åse

Præst: Martin Eriksen

Opstart af konfirmandhold

Martin

Graver, Morten Søe Andersen

Intet nyt

Morten

Kasserer:

Opsigelse af Minolta aftale (MB)

Bent

Kirkeværge:

Fraværende

Poul

Maria er begyndt efter sin barselsorlov.
Vi mangler materialer fra spejderhuset, tæpper
legesager og barnestole. Hvor er sagerne?

Jørn
Materialerne er fundet

Fællesspisning genopstarter den 1. oktober. Der
afholdes møde i frivillighedsgruppen først i september for at udarbejde vagtplaner for sæsonen.
Uddeling af midler fra fællesspisning.
Ødsted vandværk har etableret nye stikledninger til
kirkegården to steder med nye målerbrønde.
Der er etableret ny vandstikledning til nyt sognehus.
Etablering af voksenkor ved kirken.
Ansøgning til Liv og vækst puljen. Eventuelt til
Legestue/Kirkens Børnetime. Andre forslag?

Det tages op ved næste møde om der skal
arbejdes på at etablere et voksenkor.
Fristen er overskredet

7.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

8.

Nyt fra personalet

9.

Møde-evaluering

10.

Mødekalender

Intet nyt

Annette

Morten:

Intet nyt

Morten



Hvordan gik mødet?

Overholder tiden

Jørn



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?
Fællesmøde med Jerlev MR onsdag d. 23.
september kl 18 på Overbygård,

Jørn

Fremtidige Menighedsrådsmøder afholdes
på Ribevej i det lejede lokale i Overbygård

Jørn

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

11.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage inden
mødet

Evt salg/oprydning i gl inventar fra konfirmandstuen
Korvirksomhed ved kirken (invitere Henriette til at deltage i mødet)
12.

Eventuelt

Intet

