Dagsorden nr. 19 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 25. maj 2016 kl. 19, Ribevej 35
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede: Jørn Aagaard Laursen, Bent Nielsen, Martin Bonde Eriksen, Morten Søe Andersen, Åse Schrøder
Fraværende med afbud: Annette Peschardt, Esther Smidstrup, Poul Kjær
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

2.

3.

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Referat nr 18 er godkendt

Åse

Godkendelse af referat nr.
18 og dagsorden. nr. 19

Beslutning

Regnskab

Orientering ved kasserer.

Der har været afholdt møde d. 18. maj 2016
med Provstieudvalget med gennemgang af
årsregnskab 2014 og - 15 samt budget
2016. Formand og kasserer har underskrevet godkendelse af disse.

Der er ansøgt om overførsel af midler til sognehusbyggeriet.

Midlerne overføres i to rater.

Kirkens liv og vækst

Dagsorden godkendt

Martin

Tema om indledningskollekt

Opfølgning på referat fra
sidste møde
4.

Beslutning fra sidst:
Brug af sognehus af eksterne

Bent

Alle
Retningslinjer for brug af sognehus: Hvem kan
bruge huset, og til hvad?
Eventuel nedsættelse af et udvalg der udarbejder et
forslag for, hvem der kan være brugere af sognehuset og til hvilke formål.

Kommissorium:
Hvem kan få lov at bruge huset og hvornår? 3 mdrs frist? Hvad skal det koste?
Hvad med rengøring? Skal der være forskel på faste brugere og lejlighedsvis udleje
– eller formål med brug af huset? Koordinering af brug af huset – i kaboo? Kon-

Dialog alle

Tid

trakt, nøgler? Daglig tilsyn med huset?
Ad hoc udvalg: Bent, Åse, Martin og Esther.
Udarbejder et forslag til næste MR møde.
Til ny behandling
5.

Tema. Møbler og inventarer til sognehus

Forslag:
Nedsættelse af udvalg der kommer med forslag til
møbler, service og køkkenudstyr og indhenter tilbud.

Nedsættelse af møbel- og inventar udvalg:
Morten, Jørn, Annette, Esther og Poul.

Jørn

Martin og Henriette deltager ad hoc i udvalget ved beslutning om lyd, it, kopi samt
kontorinventar.

Faste punkter
6.

Kort nyt fra udvalgene.
Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.
Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

Sognehus:

MR. beslutning om nyt projekt på graverhus.
Arkitekten undersøger underskriftdato for bankgaranti for Krab køkkener.

Nedsættelse af maskinhusudvalg. : Morten,
Bent og Poul

Esther

Arkitekten udarbejder plantegning, som
fremsendes til MR. Stiftet afventer nyt
forslag.

Præstegårdsudvalg:

Jørn

Beslutning:
-

Hegn omkring præstegårdshaven

Tilbud på 12.500 kr + moms - godkendt

-

Hæk mod vej klippes ned og indvendig
hæk fjernes,

7000 kr + moms - godkendt

-

beplantning ved flagstang

-

Markise ved vinduer mod vest:

Afventer tilbud

-

Huller i flisebelægning omkring huset
lukkes, og indvendig flise udskiftes.

Jørn laver de to ting:

-

Mangeludbedring af gulv i præstegård

Tilbud indhentes i februar 2017

3-5000 kr + moms – godkendt
Der ansøges om 5% midler til ovenstående
projekter.

sommeren 2017
-

Mangeludbedring med pap på spær ender
KG Hansen

Kirkegårdsudvalget

Martin tager kontakt til KG Hansen i hht
frivillig forlig.

Referatet gennemgået
Emne til kirkegårdsudvalgsmøde: træer
tæt på diget.

7.

Meddelelser fra formanden

Udvalg for børnearbejde

Intet nyt

Esther, Jørn

Sekretær:

Intet nyt

Åse

Aktivitetsudvalg: Evaluering af pinsearrangement i
præstegårdshaven.

Mindst 100 mennesker var forbi i løbet af
arrangementet. Opsætning af teltene og
spejdernes bod fungerede fint.

Annette -Åse

Præst: Martin Eriksen

Orientering

Martin

Graver: Morten Søe Andersen

Intet nyt

Morten

Kasserer:

Intet nyt

Bent

Kirkeværge:

Beslutning om at bestille Kirkesyn ved
Kuno Melby

Poul

Skrivelse fra diakonifølgegruppen mail fremsendes
med dagsordenen

Ødsted MR bakker op om det fremsendte
forslag om diakonipræst.

Jørn

-

8.

Nyt fra personalet

Morten:

Forslag om, at de frivillige beværtes med
smørrebrød ved planlægningsmøde for
fællesspisning i september

Forslaget vedtaget.

Personalet glæder sig til studietur.

9.

10.

Møde-evaluering

Mødekalender



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Godt møde

Ajourføring.
Menighedsrådsmøder sidste onsdag i hver måned

Der kan evt blive behov for møde i august

undtagen december, juli og august.

11.

Punkter til næste dagsorden.

10.

Eventuelt

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage inden
mødet

Rejsegilde

Jørn

