Referat nr. 14 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
Menighedsrådsmødet er offentligt
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Vi synger en sang.

Bilag
nr.

Beslutning

Referat

Ansvarlig

Tid

Referatet er godkendt.

Karin

19.30

Vi siger nej til aftalen fra Visda.

Martin

19.35

Bente Loft

19.45

Godkendelse af referat
nr.13
Godkendelse af dagsorden
2.

Kirkens liv og vækst.

Beslutning:

14-1

Skrivelse vedr. ophavsretligt beskyttede
billeder i kirken herunder konfirmandundervisning
3.

Regnskab

Beslutning.
Momsskrivelse.

Kirkeblad: Vi bestiller ca. 50 ekstra eksemplarer.

14-2

Godkendelse af regnskab 2017
Ødsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59869310, Regnskab 2017,
Afleveret d. 19-03-2018 23:17

Biregnskab på sognehuset er afsluttet.
Underskud på 845.000 kr.
Alt i alt: 8.681.629,92 kr.
Når de sidste penge fra kirkekapitalerne er hævet har vi et underskud på 290.957 kr.
Vi skal hæve penge fra kirkekapitalerne på nogle af bilagene fra
sognehusbyggeriet.
Opfølgning på referat fra
sidste møde
4.

Pkt. 10 fra sidste møde.
Årligt møde med frivillige,
opfølgning fra sidst.

Alle
Beslutning

Årligt møde for alle, der har med arbejde med børn at gøre i Ødsted og Jerlev Kirker. Det ligger hos udvalget for børnearbejde:
Organisterne, Sognemedhjælperen, de frivillige i Kirkens Børnetime, samt sognepræsten. Karin og Jørn indkalder.

Karin og
Jørn

20.30

5.

Punkt 10. fra sidste møde

1.

2.

Mere liv i sognehuset- hvad kan
vi gøre? Pris? Aktiviteter? Hvad
gør andre sognehuse.
Renovering af P - Plads

1. Mere liv i sognehuset.
Vi vil gerne have mere liv i sognehuset. Der ser ud til, at vi skal
skelne mellem to spor. Leje af sognehuset ved enkeltstående arrangementer, som f.eks. reception eller mindehøjtidelighed ifbm.
kirkelige handlinger og foreninger, der f.eks. holder generalforsamlinger skal betale en almindelig leje.
Vi sætter prisen på leje af sognehuset ned til 1.000 kr. – kun en pris
for hele huset.
Udlån af huset og leje til lokale grupper og foreninger er et andet
spor. Det er en meget vanskelig diskussion!
Vi foreslår, at vi spørger åbent i sognet: Vi vil gerne invitere foreninger og lokale grupper ind i sognehuset. Byd gerne ind med,
hvad de kunne tænke sig at bruge huset til, og hvilken betaling,
der ville være rimelig…
Vi nævner det i kirkeblad og til fællesspisning.
Det skal foregå som en forsøgsordning henover det kommende
skoleår 18/19
Det skal varsles i kalenderen mindst 8 dage før, hvis nogen skal
leje eller låne huset.
Man kan tidligst leje/låne sognehuset 3 måneder før arrangementet.
Vi arbejder med muligheden for gratis benyttelse af sognehuset
for lokale grupper, der f.eks. laver læsegrupper, nørklegrupper
eller skakgrupper, der blot vil benytte huset et par timer en dag,
hvor de f.eks. ikke laver andet end en kande kaffe. Måske et beløb
pr. halvår på 250 kr.
Ødstedfællesskabet: Vi foreslår at halvere prisen til 250 kr. på
deres familieaftner, hvor de f.eks. benytter køkkenet. Det skal
koste noget, når man benytter køkkenet. Øvrig mødeaktivitet: 250
pr. halvår.

2. Renovering af P-plads
Vi har lidt penge, vi skal have brugt: 300.000 kr.

Annette.

20.40

Jørn har kontaktet kommunen angående et møde for at får kridtet
skellene op: hvor går parkeringspladsen.
Plus nogle lamper: Ja til tilbud Dan.
Vi indhenter tilbud på anlæg af ny parkeringsplads.
Til ny behandling
6.

PSI skema udfyldes

Beslutning

14-3

Vi vil gerne flytte pengene fra parkeringspladsen til graverhuset.

Jørn

20.50

AnnetteLene

21.00

Jørn

21.05

Jørn

21.10

Åse

21.20

Diverse ønsker ift. kirkegård drøftet, og det sætter vi på PSIskemaet.
7.

Lock out

Orientering

14-4

8.

Arbejdsgiverforening

Beslutning om deltagelse

14-5

Henriette og Anne-Dorthe bliver ramt af Lockout fra 10. april.
Henriette strejker fra 4. april.

Faste punkter
9.

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

Sognehus udvalg: 1. års gennemgang af
sognehus pågår.
Opfølgning på graverfaciliteter: Har endnu
ikke hørt fra Øvrigheden.
Kirkegårdsudvalg:

Håndværkerne er gået i gang… så udbedringerne er manglerne
kan vi forvente, der sker lidt efterhånden. Der kommer et møde
angående gulvet i foyeren.
Graverfaciliteter: Jørn tager fat i øvrigheden efter påske.
Udviklingsplan for kirkegården ønsker vi at få sat på næste møde.
Provstesyn d. 9. maj, sandsynligvis om eftermiddagen, ca. fra
12.30? Jørn melder tidspunkt ud, når han ved noget.
Orgelrensning i uge 21 og 22. Orglet er klar til brug i weekenden
mellem de to uger, hvor der er bryllup.
16. maj har vi udendørsmøde, hvor vi skal se på maskiner. Kl.
16.00

Udvalg for børnearbejde:

Karin og
Jørn

Sekretær:

Karin

21.25

Martin

21.35

Bent

21.45

Præst:

Kasserer:

Ønsker om at få nedsat en redaktion på kirkebladet. Punktet tages
op på fællesmøde med Jerlev i maj.

Graver

Trækorset ved kirkens østside er slidt og skal sikres. Faktisk er det
allerede væltet. Morten indhenter tilbud fra Kyndesen. Vi beder
Kyndesen hente korset med det samme.
APV på sten på kirkegården. Det er med i prisen på vores abonnement, og egentlig skal regningen sendes videre til gravstedsejerne, men vi får rapporten, og så ser vi, hvad der skal til.

Kirkeværge: Tilbud fra Nygård vedr. fældning og genplantning på kirkegård fra

Nørskov: ca. 33.400 kr.

Lene

22.00

Jørn

22.15

Annette

22.20

OK Nygaard: 20.815 kr.
Begge uden moms.
Vi tager selvfølgelig Nygaard, medmindre Nørskov kommer med
et bedre tilbud…

10.

11.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra kontaktperson

Anlæg omkring sognehus: Græsset skal
have en gang gødning.

Morten sørger for at få gødet græsset i april eller maj, når vejrforholdene er til det.

Kommunen inviteres til møde omkring Pplads, vi skal have klaret hvor vores skel
går mod vejen. Endvidere vil vi anmode
om ikke de kunne foranledige kantsten
langs vej og etabler pullerter (runde stolper), så man ikke kan køre ind over kantsten. Det er nok ønsketænkning, men det
skal forsøges.

Noget om erhvervelse af gravsteder: Kan vi gøre det gratis? Morten siger, at selve erhvervelsen er ret billig…

Anne-Dorthe, vores sognemedhjælper, har opsagt sin stilling pr. 1.
maj.
Vi skal overveje, om vi skal prøve at finde en lokal sognemedhjælper eller finde spørge i området, om vi kan købe timer hos
nogle nabosogne.
Hvordan finder vi ud af det.
Menighedsrådet vil sætte stor pris på, hvis Anne-Dorthe kunne
gøre minikonfirmanderne færdig…
Efter påske forhører Annette sig i nabosogne, om vi kan købe en
sognemedhjælper hos dem.

12.

Nyt fra personalet

13.

Mødeevaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

14.

Mødekalender

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

15.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage inden mødet.

Vi fik styr på nogle gode ting i dag.

Leje og lån af sognehuset. Punktet skal på igen næste møde.

Morten,
Hans Jørgen

22.25

Jørn

22.30

Karin

22.30

22.30

Udviklingsplan for kirkegården ønsker vi at få sat på næste møde
Ønsker om at få nedsat en redaktion på kirkebladet. Punktet tages
op på fællesmøde med Jerlev i maj.

16.

Eventuelt

Vi samlede godt 7.000 kr. ind ved sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Derudover kom der jo også en del ind på MobilePay. Vi talte desuden om muligheden for at få oprettet vores egen
MobilePay-konto.

22.35

