Referat nr. 6. til menighedsrådsmøde
tirsdag den 19. maj, kl. 19 – 21.30 2015, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Til stede: Jørn Aagaard Laursen (JAL), Poul Kjær (PK), Annette Peschardt (AP), Bent Nielsen (BN), Marten Bonde Eriksen (MBE) og Åse Schrøder (ÅS)
Afbud fra Morten Søe Andersen (MSA) og Esther Smidstrup (ES)
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

Godkendelse

Referat og dagsorden godkendt

ÅS

2.

Regnskab

Orientering om regnskabsmøde i provstiet den 11.
maj. kl. 19-19-45

BN orienterer om regnskabsmøde i Provstiet d. 11.maj -Det er uklart,, hvad MR
kan råde over af frie midler i stiftet - opfølgning på dette.

BN/JAL

3.

Kirkens liv og form

Drøftelse om diakoni – herunder fællesspisning. Emnet tages op igen på et senere
møde

MBE

Opfølgning på referat fra
sidste møde

Ingen opfølgning

Alle

MBE argumenterer for, at MR støtter det
nye tiltag med at få en digital oversigt over
nye salmer. Støttes med 1000 kr

MBE/JAL

Til ny behandling
4.

Syng nyt:

Begrundelse og beslutningsforslag. Udsat fra sidste
møde, Martin skal spørges.
Er dette noget, vi skal støtte.

Faste punkter
5.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehusudvalg:

Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR

Projektet er godkendt af øvrigheden. Finansierings
plan er ikke endelig godkendt.

PK/JAL

Orientering ved PK og JAL

Tid

medlemmer.

Afsat i budget til sognehus 8,5 millioner.

Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

Nuværende buget 9,6 millioner.
Vi har frie midler på kr. 919.716, som der i mandags
i provstiet blev stillet spørgsmål til, da provstiet
mente, at beløbet var højere. Dette undersøges.
Budgetoverskridelse på sognehus er 1.246.651 millioner, det gl. budget er 2013-14 priser, her er nogen
af forklaringerne.

Jvf pkt 2

Vi har medtaget inventarer, service og AV udstyr i
budgettet.
Endvidere er der et kapel, der skal nedbrydes og
genopføres til graver faciliteter, her ligger der 1
million.
Opfølgning fra møde den 18. maj med arkitekt.
Præstegårdsudvalg:
Møde med Michael Thygesen, Århus.
Arbejder med forligsforslag begrundet i at KG.
Hansens advokat anmoder om forligsmøde.
Vi skal lave uddybende undersøgelser af vores
påstande om mangler i byggeriet.

Orientering fra præstegårdsudvalg ved
JAL

JAL

Der skal foretages div. Uddybende undersøgelser.
Herefter forventes det, at der afholdes et
forligsmøde med K G Hansen.

Følgende skal undersøges destruktivt:
Kerne boring i gulv, radonundersøgelse, termografering af eventuelle utætheder i konstruktion og
termografering af varmerør i gulv.
Vi skal undersøge, hvordan vi skaffer økonomi.
ertil. Vi indhenter priser på omfanget i økonomien.
Kirkegårdsudvalget:
Kirkegårdsudvalg

Esther

Kirkegårdsudvalg

Intet nyt

ES

Udvalg for børnearbejde:

Da ES er fraværende, orienterer MBE:

ES/MBE

Nyt tiltag. Opstart af Kirkens legestue. Økonomi til
ønsket materiel.

Nyt tiltag med start d. 22. maj – kirkens
legestue hver fredag formiddag. I første
omgang juni måned ud.

Først skal laden støvsuges for det vi kan bruge
herfra af ting, inden der købes nyt.
Da udsigten til sognehus nu kan skimtes til indvielse i 1. kvt. 2016, skal vi ikke investere i materiel, der
kommer derfra.
Sekretær:

Intet nyt

ÅS

Aktivitetsudvalg:

Orientering angående frivillig arrangement
og Pinse i præstegårdshaven.

AP/ÅS

Præst: Martin Eriksen

Orientering

MBE

Graver, Morten Søe Andersen

Fraværende

MSA

Kasserer:

Opfølgning på løse ender fra sidste møde.

BN

Kirkeværge:

Intet nyt

PK

Opfølgning på møde med arkitekt og Cathrine
Jørgensen: Her er en korrespondance i gang mellem
arkitekt og Chatrine Jørgensen, vi afventer.

Orientering

JAL

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

6.

Meddelelser fra formanden

I Mølholm kirke er der en fladskærm i kirkerummet, der kan anvendes til tekster til trosbekendelse,
fadervor og salmer, der ikke er i salmebogen. Jeg
har været i kirken nogle gange og finder udstyret

Enighed om, at en fladskærm ikke vil klæde den gamle kirke. Ønske om en stør-

7.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

8.

Nyt fra personalet

9.

Møde-evaluering

10.

Mødekalender

særdeles nyttigt. Er det noget for Ødsted Kirke?

re/kraftigere projektor.

Flexjobber: Vi skal se på lønnen, hvad koster det os,
og i givet fald har vi plads i budgettet del denne
aktivitet?

Vi har ingen flexjobber ansat.

MBE

Orientering om personalesituation

AP

Morten:

Fraværende

MSA



Hvordan gik mødet?

JAL



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?

God stemning, vi når omkring emnerne –
overholder knap tiden. God diskussion og
fordybelse under pkt 3.



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring.

JAL

Menighedsrådsmøder sidste onsdag i hver måned
undtagen december, juli og august.
11.

12.

Punkter til næste dagsorden.
Evt

Ny liste til kirkekaffe undervejs

Punkter til kommende dagsorden 8 hverdage inden
mødet

ÅS
JAL

Intet

JAL

