Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
Menighedsrådsmødet er offentligt
MR 2. den 25./01-2017
Formandens initialer: JAAL

Blad nr. 95

Til stede: Martin Bonde, Karin Møller, Lene Karlsbjerg, Anette Peschardt, Jørn Aagaard, Åse Schrøder, Morten Søe Andersen
Fraværende: Bent Nielsen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat nr. 1
Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Referatet er godkendt

Karin

19.30

Opfølgning på referat fra
sidste møde
2.

Beslutning fra sidst:
Møde med provst Leif Arffmann og distriktsforeningen

3.

4.

Sammenlægning af menighedsråd

Alle
Vi har mulighed for at få et møde med provsten og
distriktsforeningen. Mødet kan finde sted i maj.

Der skal bookes et møde med Provstiet og

Jørn

19.35

Distrikstforeningen.
Karin ringer (ikke den 18.05.17)

Ønsker Ødsted menighedsråd at slå sig sammen
med Jerlev menighedsråd? Vi skal tage en beslutning inden fællesmødet med Jerlev menighedsråd i
februar. Vi sætter god tid af til belysning og drøftelse.

Ødsted menighedsråd er positivt indstillet på
sammenlægningen og Jerlev og Ødsted sogne. Med udgangspunkt af konsulentbesøg,
hvor vi får talt secenarierne og mulighederne

Jørn/Martin

igennem.

Infoskærm eller tavle til sognehuset?

Det besluttes at der købes en opslagstavle,

Skilte ved/på døren.

Der laves et møde med en skiltemager fra

Jørn/Martin

20.00

Annette

20,10

evt. magnettavle.
Modulex. Jørgen aftaler mødet.

Til ny behandling

5.

Fokus på ældre

Hvordan kan vi sætte mere fokus på ældregruppen?

En under søgende mødegruppe nedsættes,
med Anette som indkalder. Medvirkende er

Lene, Jørgen og Martin.
6.

Kirkens liv og vækst

Hvilke temaer synes vi, vi skal arbejde med under
punktet i den kommende tid? Brainstorm.

Lægmands deltagelse i gudstjenesten.

Martin

20.25

Martin

20.35

Samtale om hvordan der kan ændres, levendegøres i Dåb, Konfirmation, Bryllup og
Begravelse.
Spagetti gudstjeneste.
Fyraftensgudstjeneste og andre former for
gudstjenester.

7.

Sangbøger

Der er ønske fra Martin og Henriette om anskaffelse af forskellige sangbøger:
100 Salmer: Forslag om 50 eller 100 styk. 120 kr. pr
sangbog.
PULS: Til konfirmander og koret. 30 styk. 100 kr.
pr. sangbog.

Jørgen undersøger økonomien om der er
plads til sangbøger.
Punktet tages op næste gang.

Ekstra Højskolesangbøger så vi kommer op på 100.
Vi har 30 allerede. 70 sangbøger ca. 13.000 kr.
8.

Menighedsrådets økonomi

Indblik i økonomien. Vores regnskab og budget.

Udsættes, men Bente indkaldes til næste
møde.

Bent

20.45

9.

Kollekter

Skal vi følge de folkekirkelige foreningers forslag?

I dag indsamles der kollekter ved de store
gudstjenester.

Martin

21,00

Martin

21.10

Jørn

21.15

Vi beder om mobilpay numrerne fra de store
organisationer, som sættes ved indsamlingsbøssen.
10.

Møde mellem medarbejdere og
sognehusudvalg

Forslag om at mødes for at tale om inventar og
daglig brug af sognehuset.

Dato til mødet aftales d. 07.02.17 kl. 13.00,
aftale om dagl. Brug af huset og hvor vi også
mødes med elektrikkeren
Der skal udnævnes en husadm.

Faste punkter
11.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus udvalg.

Der ombyttes ovn.

Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.
Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.

Angående funktion af maskiner i køkken er der en
udfordring, der skal løses. Der er ikke den nødvendige strøm til rådighed. Der arbejdes på en
løsning.

Lån af lokaler:
Ødsted fælleskabet lån af lokaler en fredag
om måneden. Der er ikke modstand, men vi
skal finde ud af hvad betaling der kan blive
tale om ifb med rengøring. Jævnfør tidligere
aftale. Bilaget tilsendes fra Jørgen.
Det aftales at en prøveperiode til sommerferien, er på kr, 300,- pr gang af foreninger.
Huset skal aflev. I samme stand som modtaget. Husregler udarbejdes.
Evaluering af indvielsen:

Evaluering af indvielsen
Indvielse søndag den 22. januar var en god oplevelse, hvor der blev vist stor interesse fra sognene.
Ligeledes den aktivitet fra kor og kirkens børnetime gjorde dagen til en særlig god oplevelse for
både de fremmødte.

Det var en dejlig dag, og ros til Kirkens Legetime for at skabe liv.
Martin er mester for indkøb af kunst.
Uret hænges op i salen, og Morten har doneret et ur til køkkenet.

Præstegårdsudvalg

Der skal indkaldes til et møde snarest.

Jørn og Bent

Kirkegårdsudvalget

Bilag: Oversigt på makiner

Åse

Ny Rotorklipper model Honda, gives der
Morten tilladelse til at bestille.
De yderligere indkøb udsættes. Møde med
Provsten om gravminder 9/2 kl 16.30
Møde med Nørskov vedr avnbøg

Udvalg for børnearbejde

Udsat til næste møde

Karin og Jørn

Sekretær

Udsat til næste møde

Karin

købe

12.

Aktivitetsudvalg

Udsat til næste møde

Åse og Lene

Præst

Udsat til næste møde

Martin

Kasserer

Udsat til næste møde

Bent

Kirkeværge

Udsat til næste møde

Lene

Meddelelser fra formanden

01. Vi kan nu bruge MobilePay, Swipp ved
kollekt i kirken.

Jørn

21.20

Annette

21.25

Henriette

21.30

Jørn

21.35

02. Høring om forslag til lov om forsøg i folkekirken.
03. Konsulentbesøg: Ønsker vi konsulentbesøg skal vi tilmelde ved provstiet. Vi skal
selv betale for konsulentbesøg.
04. Generalforsamling i distriktsforeningen
for Vejle provsti 28. februar. Der er tilmelding.
05. Repræsentantskabsmøde for ungdomspræster. Vi skal vælge en repræsentant.

13.

Meddelelser fra kontaktperson

14.

Nyt fra personalet

15.

Møde-evaluering

Møde med kontaktperson i Jerlev.



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

16.

Mødekalender

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

17.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

18.

Eventuelt

Karin

21.45

