Referat nr. 10 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19.00, Vesterbyvej 30, Ødsted.
MR 10. den 25./10-2017Formandens initialer: JAAL
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede: Jørn Aagaard, Annette Peschardt, Lene Karlsbjerg, Åse Svansø Schrøder, Karin Møller
Afbud fra: Henriette Hoppe og Morten Søe Andersen, og Bent Nielsen Martin Bonde Eriksen holder ferie.
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat nr. 9
Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Manglende bilag (revisorprotokollat)

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Årshjul til planlægning af MR møde dato for
2018 punkt til næste gang

Karin

19.00

Martin

19.10

Vi tager punkt om liv i sognehus op næste
gang.

2.

Kirkens liv og vækst.

Konfirmation

Martin har ferie.
Lægmandsgudstj. Punkt næste gang.

0.
Opfølgning på referat fra
sidste møde

Til ny behandling
0.
0.
0.

0.
0.

Alle

Faste punkter
3.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehusudvalg:

Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.

Intet nyt fra Provsti eller Stift.

Jørn

19.20

Åse

19.40

Div. Rep. er stadig mangelopg.

Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.
Kirkegårdsudvalg:

Landskabsarkitekt tirsdag den 14.11.2017 kl
14.00
d. 19.11.2017 Er der ingen gudstj, så der laver
vi den sidste finish efter hovedrengøring
Tilbud på skuring af klinkegulv kr. 4.200 plus
moms, og trægulvet koster kr. 3.000
Morten sørger for rengøring af trævræk.
Kirkedøren kommer i uge 44
Der købes to ekstra tænder på riven, og vi
køber riven. Det ser så fint ud når der er revet.

Udvalg for børnearbejde:

Udarbejde retningslinier for hvad der må
hænges op på vægge, og der skal indkøbes en
flytbar opslagstavle på hjul.

Karin og Jørn

Der tales om forventninger i Sognehusets
brug. Anette tager det op på personalemødet.
Sekretær: Kirkekaffe d. 29.10.2017, hvem laver det?
Budget 2018? Er det blevet godkendt? Hvornår ser
vi et eksemplar?

20 Rundstykker m/ smør.Lene og Anette
laver kaffe.

Karin

19.45

Karin vil gerne vide hvilke datoer der er kir-

Martin

20.00

Hvordan er størrelsen på honorarerne i Ødsted
Menighedsråd ?? jf. udmelding fra Haderslev Stift
15.11.2016. Hvad tid på året bliver de udbetalt?

Præst:

kekaffe.
Kasserer: Skal huske kage til næste møde.
Revisionsprotokollatet vedr. regnskab 2016.

d.7.11.2017 kl 17.00 gennemgang af både
protokollat og budget 2018

Bent

20.20

Lene

20.30

Jørn

20.35

Annette

20.45

Ingen fremmødet fra personale.

Morten, Henriette

20.55

Vi er for ustrukturerede, og har hygget.

Jørn

21.10

29.11.2017 kl. 19.30

Karin

Karin Møller sender en dagsorden.
Kirkeværge:

Manglende rengøring af orgel, orglet piber.
Det skal renses, og det tager 14 dage.
Koster ca. 50.000,00 der kommer et tilbud fra
Orgelbyggeren. Skal hjemtages som 5% midler.
En gang i januar sender Jørn, lokkeren i kirken til aflæsning i Århus.
Lene har talt med Kuno om tid til kirkesyn
mødet foreslås en af disse dage.
Torsdag d. 16-11-2017 kl 14.00 (denne dag
ønskes)
eller Fredag d. 17-11-2017 kl. 13.00

4.

Meddelelser fra formanden

5.

Meddelelser fra kontaktperson

6.

Nyt fra personalet

7.

Mødeevaluering

8.

Mødekalender

ingen



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

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

9.

Punkter til næste dagsorden.

10.

Eventuelt

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

Karin Møller laver dagsorden.

21.15
21.25

