Referat nr. 21 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 31.august 2016 kl. 19, Ribevej 35.
Menighedsrådsmødet er offentligt
Deltagere: Jørn Aagaard Laursen, Bent Nielsen, Annette Peschardt, Martin Bonde Eriksen, Poul Kjær, Åse Schrøder
Afbud fra Esther Smidstrup og Morten Søe Andersen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat nr.
20 og dagsorden. nr. 21

2.

Regnskab

Beslutning

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Godkendt

Åse

Gennemgang af kvartalsrapport

Bent

Opfølgning på referat fra
sidste møde

Alle

Til ny behandling
2A.

Tema: Iværksætterpulje

Beslutning

Det er besluttet at ansøge Iværksætterpuljen om et beløb på kr. 15.000. Formålet er
at forbedre forholdene for familier med
børn ved indkøb af aldersopdelte legetøjskufferter.

Martin

3.

Tema: Kirkebil, fortsætter
nuværende ordning eller
forsøges ny løsning

Beslutning

Det er besluttet at vedtage en ny kirkebilsordning, hvor der kan bestilles taxa til alle
kirkelige handlinger. Det annonceres i
næstkommende kirkeblad og på kirkens
hjemmeside.

Åse

4.

Menighedsrådsvalg

Hvad er status?

Mødet d. 13.9 er planlagt.

Bent

2 års valgperiode godkendt af Kirkeministeriet.

Tid

Faste punkter
5.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus:

Afventer pris på alarm fra Dan EL

Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.

Alarm: Dan EL.

Der er indhentet priser på noget inventar

Aftaler om besøg vedr. møbler; D. 26-08-2016 kl.
8.30 i Brejning og Fredericia

Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

Præstegårdsudvalg:
Markise: Alternativ til forrige tilbud kan være et
standardprodukt.
KG Hansen tilbyder en løsning vedr. pap på spærender. Denne løsning er forkastet, hvilket er meddelt KG. Hansen.

Kirkegårdsudvalget

Esther

Ang. Maskinhusdelen: Vi har besluttet at
BN kontakter Provst Leif Arfmann mhp at
få et møde og få provstens råd i fht økonomi og videre forløb.

Beslutning: BN indhenter alternativ tilbud
på markise

Jørn og Bent

Vi har drøftet KG Hansens løsningsforslag. JAAL kontakter den byggesagkyndige i provstiet mhp at få en vurdering.
Pjecer – billeder er klar – udsendes med
referat

Esther

Udvalg for børnearbejde

Intet nyt

Esther, Jørn

Sekretær:

Kirkekaffe – liste udsendes med referat

Åse

Aktivitetsudvalg:

Intet nyt

Annette -Åse

Præst: Martin Eriksen : Beslutning

Drøftelse af konfirmandlejr.

Martin

Konfirmandlejer.

Det er besluttet, at MB ændrer facebook
siden til Ødsted og Jerlev Sognes facebook
side.

Møde afholdt den 24. august

Graver: Morten Søe Andersen

Fraværende med afbud

Morten

Kasserer:

Orientering

Bent

Kirkeværge: Beslutning.

Vi har besluttet at tage imod tilbuddet på
54.956,25 kr for kalkning af kirken.

Poul

Tilbud på kalkning og reparation af rygning på kirken. Revideret.

6.

Meddelelser fra formanden

Affald Genbrug. Skrivelse om fritagelse for betaling.

Ca 5000 kr for reparation af rygning.

Vi ansøger om fritagelse for betaling til
genbrugsplads for kirken.

Jørn

Orientering

Annette

Vi har en privat ordning, hvor vi aflægger vores
affald.
Præstegården er en privat ordning, der kører normalt.
Meddelelser fra kontaktpersonen.

Orientering om ansættelse af sognemedhjælper.

8.

Nyt fra personalet

Morten:

Morten

9.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?

Jørn



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

7.

10.

Mødekalender

Planlægning af Personalemøde og Førstehjælpskursus.

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

11.

Punkter til næste dagsor-

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage

Fælles møde med Jerlev menighedsråd
onsdag d. 28. september.
Det ordinære MR møde udsættes til onsdag d 12. oktober.

Esther

den.
12.

Eventuelt

inden mødet.

