Referat nr. 17 af menighedsrådsmøde.
Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19, Ribevej 35
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede: Martin, Poul, Morten; Esther, Bent, Annette og Åse. – Bente Loft ved pkt 2.
Fraværende: Jørn.
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Godkendelse af referat nr.
16 og dagsorden. Nr. 17

Beslutning

Godkendt

Åse

2.

Regnskab

Fremlægning af regnskab for 2015

Regnskabet med stempel:

Bente Loft

CVR-nr. 59869310, Regnskab 2015, Afleveret d. 22-03-2016 14:08
er gennemgået ved Bente Loft og godkendt
d.d. af menighedsdrådet.
Momsudregningen er gennemgået.
Besluttet at BN undersøger mulighed for at
samle bank konti i Middelfart Sparekasse.
3.

Kirkens liv og vækst

Ifølge dagsordenen skal vi bruge det meste
af mødet på kirkens liv og form. Vi aftalte
på sidste møde, at indholdet skal handle
om gudstjenesten.
Punktets overskrift: Gudstjenestens form
og indhold.
Baggrund: Gudstjenesten er menighedens
gudstjeneste. Præsten tilrettelægger og
gennemfører den enkelte gudstjeneste, men
retningslinjerne for gudstjenesterne er me-

Oplæg ved Martin og herefter drøftelse i
grupper.

Martin

Udkast til gudstjenestegruppe – dette arbejdes der videre med til næste møde.
Der er modtaget et ønske om fordeling af
højmesser fra Trine Granild. Dette fremsendes sammen med referatet og gennemgås på næste møde.

(ÅS)

Tid

nigheden med til at fastsætte. Vi har før
talt om, hvad der er en god gudstjeneste; i
dag skal vi tale om, hvad vi kan gøre for en
god gudstjeneste i Ødsted kirke; herunder
idéer til arbejdet med en gudstjenestegruppe, der i samarbejde med præsten kan være
med til at tilrettelægge et endnu uvist antal
gudstjenester om året.

Opfølgning på referat fra
sidste møde
4.

Beslutning fra sidst:

Alle
Beslutning:

Tages op på et personalemøde.

Provstiet beder menighedsrådene undersøge, om
der er behov og ønsker fra kirkens personale til at
etablere ERFA grupper på lokalt plan. Nogle kirker
har disse grupper med.

Annette
Morten

Til ny behandling
Faste punkter
5.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus:

Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.

Møde omkring graverfaciliteter d. 18. marts kl 15.00

Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

Orientering fra mødet – afventer referat.

Esther

Præstegårdsudvalg:

Intet nyt

Jørn

Kirkegårdsudvalget: Beslutning

Pjecerne er under udarbejdelse

Esther

Udvalg for børnearbejde: Beslutning:

Kirkens Børnetime holder afslutning for
sæson

Esther, Jørn

Sekretær:

Intet nyt

Åse

Aktivitetsudvalg:

Kommende møde onsdag d. 6. april

Annette -Åse

Præst: Martin Eriksen

Intet nyt

Martin

Graver, Morten Søe Andersen

Intet nyt

Morten

Kasserer:

Intet nyt

Bent

Kirkeværge: Beslutning.

Taget til efterretning

Kirkesyn godkendt af provstiet.

6.

Meddelelser fra formanden

D. 17. marts var der budgetsamråd i Gauerslund.
Ved mødet gjorde jeg følgende gældende over for
provstiudvalget:
I forbindelse med at sognehus projekt og graverfaciliteter blev skilt er økonomien forsvundet fra graverfaciliteter.
Jeg anmodede derfor om, at der blev afsat 1.5 millioner til graverfaciliteter og 400.000 til præstegård.
Provsten lovede, at vi igen måtte se på denne sag.
Momsvejledning for lokale menighedsråd. Vejledningen er sendt til Morten, men kan ses på DAP.
Der er 27 sider god vejledning, som graver en skal
sætte sig ind i, Den handler meget om kirkegården.

Taget til efterretning

Jørn

7.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

.

Orientering fra Personalemøde

8.

Nyt fra personalet

Morten:

Intet nyt

9.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?

Dejligt at fordybe sig i punkt omkring
gudstjenestens form.



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

10.

Mødekalender

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

11.

09.

Punkter til næste dagsorden.

Eventuelt

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage inden
mødet

Menighedsrådsvalg
Fortsættelse af pkt: Kirkens liv og vækst:
Gudstjenestens form

Esther

