Referat nr. 15 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 10. februar 2015 kl. 19, Ribevej 35
menighedsrådsmødet
Til stede: Annette, Poul, Bent, Jørn, Martin, Morten og Åse
Afbud fra: Esther
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

2.

Godkendelse af referat nr.
14 og dagsorden

Beslutning

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Referat nr 14 godkendt

Åse

Dagsorden godkendt

Kirkens liv og vækst

Orientering fra Stiftsdagen d. 6. Februar.

Martin

Poul, Esther og Martin deltog.
Opfølgning på referat fra
sidste møde
3.

Beslutning fra sidst:

Alle
Beslutning:
Skal vi have en katafalk
Skal vi se på sagen igen senere, og hvornår?

4.

Beslutning fra sidst:

Afventer overordnede retningslinjer fra
Arbejdstilsynet.
Brev til Arbejdstilsynet samt Arbejdstilsynets svar fremsendes til hele MR

Punkt 8. referat nr. 12: Vedtægtsændring angående
betaling for nedlæggelse af gravsteder. Herefter
indsendes ændringen til Provstiet i underskrevet
stand. Hvem gør hvad?

Esther og Jørn fremkommer med vedtægtsændring, som tilsendes Provstirt til

Menighedsmøde efter gudstjeneste den 21-02 2016 .
Dette skal annonceres i Egtvedposten

Offentliggørelse af regnskab og kort årsberetning.

Jørn

Esther og Jørn

underskrift.

Til ny behandling
5.

Tema.
Menighedsmøde

Jørn

Tid

Faste punkter

6.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus: Valg af formand for sognehus udvalg

Udsættes til næste møde

Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.

Sidste nyt: Kontrakter skal underskrives senest den
12. februar.

Afventer en ubetinget godkendelse af økonomi fra Provstiudvalget (møde 11.2) –
forventelig underskrift at kontrakter herefter.

Behandling af min mail af 6. februar. Bilag mail

Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

01

Jørn

Byggemødereferat nr 01/16 taget til efterretning i fht plader over vinduespartier.
Præstegårdsudvalg: Beslutning om forlig

Afklaring

Jørn

Kirkegårdsudvalget: Beslutning

Udvalget genoptager arbejdet (Martin,
Annette og Åse)

Esther

Kirkens Børnetime fortsætter om tirsdagen
frem til sommerferien.

Esther, Jørn

Sekretær:

Sovesofaer på DBA

Åse

Aktivitetsudvalg:

Gennemgang af kommende aktiviteter.

Annette -Åse

Præst: Martin Eriksen

Intet nyt

Martin

Graver, Morten Søe Andersen

Beslutning om at gravsted A3 kan henlægges i græs efter forespørgsel fra gravsteds
indehaver.

Morten

Kasserer:

Gennemgang af årsregnskab for 2015 med
hovedtal.

Bent

Børnehjørne i våbenhus.
Børn i tårnrum
Udvalg for børnearbejde: Beslutning:
Kirkens børnetime flytter lidt rundt på grund af, at
vi er vores egne konkurrenter. Vi må finde en fast
dag for kirkens børnetime.
Booking af lokaler på Kaboo.

Bilag vedhæftet med nye arrangementer.

Budget 2016 gennemgang.

02

Kirkeværge: Beslutning.
Reparation af kirke rygning på skib.
Kalkning af kirke til forår.
Skal kirken kalkes hvert år?
Nyt tag: Hvornår? Forberedelsen tager et år.

7

Meddelelser fra formanden

Poul
Indhentning af tilbud om reparation af
rygning
Indhentning af tilbud om kalkning
Projektering af nyt tag udsættes.

Bibelselskabet: Giv de gode fortællinger videre.
Koda afgifter, betaler vi ikke en årlig fast afgift til
koda, der dækker alle musiske aktiviteter og koncerter. Hvem undersøger det?

Jørn

Jørn
Bent undersøger hvilke aftaler, vi har

Diverse meddelelser fra Provsti og stift.
Meddelelser fra kontaktpersonen.

Møde om Kaboo:

9.

Nyt fra personalet

Morten:

10.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

8.

11

Mødekalender

Deltagere: Præster, Højen og Ødsted menighedsråd,
organister, samt kontaktpersoner og MR formænd.

Ajourføring.
Menighedsrådsmøder sidste onsdag i hver måned

Annette indkalder til et evalueringsmøde
mellem præster, organister, kontaktpersoner og MR formænd ved Ødsted, Højen og
Jerlev kirker

Annette

Intet nyt

Morten
Jørn

Næste Menighedsrådsmøde er udsat fra
onsdag d. 24. til torsdag d 25. februar

Jørn

Valg af formand for sognehusudvalg

Jørn

undtagen december, juli og august.
12.

Punkter til næste dagsorden.

13.

Eventuelt

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage inden
mødet

Intet nyt

