Dagsorden nr. 5. til menighedsrådsmøde
Onsdag den 29. april, kl. 19 – 21.30 2015, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Deltagere: Jørn Aagaard Laursen JAL, Esther Smidstrup ES, Poul Kjær PK, Morten Søe Andersen MSA, Bent Nielsen BN, Åse Schrøder ÅS
Fraværende – Martin Bonde Eriksen MBE, Annette Peschardt AP.
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

Godkendelse

Godkendt

Åse

2.

Regnskab

Orientering om budgetopfølgning

Orientering –

Bent

Mellemregning med Sct Johannes, som
skylder for 4. kvartal – Bente rykker for
betaling
Mellemregning vedr fællesspisning – JAL
følger op.
Vi har et tilgodehavende v Kærnehuset –
BN har bedt MB om at følge op.
Manglende videreførelse af penge til Børnesagens fællesråd – BN følger op.
Regnskabsmøde i provstiet den 11. maj. Kl. 19-19-45
3.

Kirkens liv og form

Opfølgning på referat fra
sidste møde
0.

Beslutning fra sidst:

BN, PK, JAL og ÅS deltager.

Udgår pga sygdom

Martin

Alle

Tid

0.

Beslutning fra sidst:

4.

Beslutning fra sidst:
Tårnrummets indretning

Hvor langt er arbejdsgruppen kommet, og hvornår
forventes arbejdet færdigt. Mail af 15. april vil arbejde stå færdig inden konfirmationen.

Ide til indretning af rummene er vedtaget
og udvalget arbejder videre med dette. Ca
5000 kr.

Åse

Orientering om beskyttet natur på kirkens ejendom.

Afventer

Jørn

Udsættes til næste møde.

Jørn

Poul

Til ny behandling
5.

Beskyttet natur:

Brev fra kommunen med link, der ikke kan åbnes.
Jeg har sendt meddelelse til den person på e-post, at
jeg ikke kunne åbne link, men den kommer også
retur. Nu har jeg sendt den med kongelig post.
6.

Syng nyt:

Begrundelse og beslutningsforslag
Er dette noget, vi skal støtte.

0.

0.

Tema

Begrundelse og beslutningsforslag

Faste punkter
0.
7.

Kort nyt fra udvalgene, -

Sognehusudvalg:

Orientering

Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.

Stiftet har modtaget projektet vedr. nyt sognehus
den 26. marts, samme dag videresendt til konsulenter og Nationalmuseet.

JAL tager kontakt til Vejle Spildevand mhp
mulighed for tilslutning til offentlig kloakering.

Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

Møde i Provstiet den 27. april kl. 16, hvor Christina
fra Stiftet deltager. Mødets formål er at etablere en
finansieringsplan for byggeriet. Leif Johannsen

udarbejder endelig byggebudget til mandag.
Der foreligger ikke en endelig godkendelse af projektet. Kgl. bygningsinspektør og Kirkegårdskonsulent har udtalt sig, men Nationalmuseet. Vi kan ikke
få oplyst udtalelser fra Kgl. og Kirkegårdskonsulent.
Det forventes ikke, at der skal afholdes stormøde
med øvrigheden og konsulenter, ifølge udtalelser
fra stiftet.

JAL indkalder arkitekt og jurist Katrine
Jørgensen fra Provstiet sammen med sognehusudvalget til møde angående udfærdigelse af kontraktforhold.

Præstegårdsudvalg:

Jørn

Udvalget blev enig om, at der skulle indhentes 2
priser. TT og JP afgiver pris på arbejdet for vedligeholdelse af præstegårdshaven. Priserne har vi mandag den. 27. april. Vi har også bedt om en pris på
nye parklamper ved indkørsel og gårdsplads da gl.
anlæg er ude af drift på grund af overgang. Det kan
ikke betale sig at reparere på anlægget.

Der er lavet aftale med PJ haveservice om
vedligehold af arealer ved præstebolig fra
1.maj 15 til 30.4 16 - 28.750 kr årligt. Arbejdet udføres i hht beskrivelse.

Kirkegårdsudvalget:

ES indkalder til møde i løbet af maj mdr.

Esther

Udvalg for børnearbejde:

Orientering

Esther

Sekretær:

Intet nyt

Åse

Aktivitetsudvalg:

ES, JAL, PK og ÅS, BN

Annette -Åse

Frivillig-arrangement og medarbejder-arrangement
for Ødsted og Jerlev den 21. maj kl. 16-21

Vedtaget indkøb af parklamper til præstegårdshave og gårdsplads – 45.000 kr.
(Dans el) – BN kontakter Bente Loft om der
kan ansøges af 5% midlerne til uforudsete
udgifter.

Aktivitetsudvalget efterlyser hjælp til ovennævnte
opgave. Alle fra MR kan give en hånd med og måske også nogen fra frivillighedsgruppen. Arbejdsplan udarbejdes, som ved fællesspisning.

8.

Meddelelser fra formanden

Præst, Martin Eriksen

Udgår

Martin

Graver, Morten Søe Andersen

Intet nyt

Morten

Kasserer:

Orientering om Provstiets prisliste – vi
følger vejledning. Undtaget betaling for
brug af kirken om lørdagen.

Bent

Kirkeværge:

Orientering

Poul

Møde i Provstiet den 1. oktober. Temamøde: Hvorfor tager byggesager så lang tid og bedre kendskab
til byggeri.
Ejendomsvurderingen er ikke korrekt. Bent tager
hånd om denne sag.
Hvordan er betalingen for gravsteder. Bagud- eller
forudbetaling.

9.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

Til budgetmøde i Provstiet d. 11. maj: Opgørelse af
kirkefunktionærer.

Jørn

BN indsender klage vedrørende ejendomsvurdering.
Bagudbetaling for gravsteder – og det
fortsætter vi med.
Orientering

Annette

Bevilget kursus til en medarbejder.

Antal ansatte og i hvor mange timer?
0.
10.

Nyt fra personalet

Morten:

Orientering

Morten

11.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?
Hvad er vi gode til?

Knap så fokuserede, som vi kunne ønske
os!

Jørn




Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?
Møde d. 27. Maj flyttes til tirsdag d. 19. Maj

Jørn

12.

Mødekalender

Ajourføring.
Menighedsrådsmøder sidste onsdag i hver måned

undtagen december, juli og august.

13.

Punkter til næste dagsorden.

14.

Eventuelt

0.

Emner til lukket dagsorden

Punkter til kommende dagsorden 8 hverdage inden
mødet

Lukket punkt til selvstændigt referat.

Jørn

