Dagsorden nr. 19 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 26. september 2018 kl. 19,30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
Menighedsrådsmødet er offentligt.
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

2.

Godkendelse af referat nr.17 og
18.
Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Kirkens liv og vækst

Kl. 9 gudstjenester forslag om nadver.

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Referaterne er godkendt!

Karin

19,30

Martin

19,45

Bente

20,30

Dagsordenen er godkendt
Det besluttes, at vi indfører nadver ved kl. 9
gudstjenesterne i Ødsted kirke. Martin vil
også foreslå det i Jerlev.
I praksis vil det betyde, at vi afkorte formessen, så der her kun er én læsning og to salmer
inden prædikenen. Efter prædikenen er der
nadver ved det korte nadverritual a fra ritualbogen.

3.

Regnskab

Kvartalsrapport:

Kvartalsrapport

Revisionsprotokollat

Vi har et pænt overskud for det første halvår
på 224.000 kr. Vi skal have sammensat en
prioriteret ønskeliste, så vi får udbedret de
mangler, der er rundt omkring.

Budget 2019

Revisionsprotokollat
Vi godkender revisionsprotokollatet med
følgende kommentarer:
Vi udarbejder en regnskabsinstruks.
Kollekterne for de seneste år er ikke blevet
udbetalt til modtagerne. Det skal vi i gang
med. Bent kontakter Morten for at tjekke
kollektbogen og få beløbene udbetalt til de
respektive foreninger. Det drejer sig om cirka

6.000 kr.
Lønninger: Det har ikke været muligt at afstemme graverens løn, fordi revisoren ikke
har haft ansættelseskontrakten. Vi har taget
det til efterretning.
Moms: Det foreslås, at vi fremover indfører
landsskatterettens model til udregning af
momsen på kirkegården. Den vil vi bruge
fremover, og så forventer vi, at der ikke være
påtale i fremtiden.
Tilbud på større anskaffelser og anlæg over
75.000 kr. Revisoren har ikke set disse tilbud.
Tilbuddene er bortkommet, men vi har atter
indhentet tilbuddene, som nu ligger hos os.
Manglende funktionsadskillelse. Fordi Bente
Loft alene kan udbetale regninger. Samtidig
har de ikke fundet nogen forhold, der kunne
pege i retning af et misbrug.

Budget 2019
Vi har gennemgået foreløbigt budget for 2019.
Bente har noteret rettelser og vi har fordelt
”overskuddet” i budgettet.
Opfølgning på referat fra
sidste møde
4.

Jord til maskinhus

Alle
Hvor langt er vi?

Der pågår samtaler med kommunen angående erhvervelse af jord til maskinhus. Kommunen er positivt indstillet, og de vil gerne
forsøge med en revision af naturgrænsen, det
kræver dog, at jorden deromkring ikke er
istidsjord; så menighedsrådet bedes om at
grave et hul på 0,5 meter dybde midt på den
jord, menighedsrådet ønsker at købe, og så vil

Bent

20,45

Peter Corneliussen efterfølgende undersøge,
om der er tale om opfyldsjord, som det
umiddelbart ser ud til, eller om det er istidsjord.
5.

Sikring af gravsten.

Plan for udførelse.

Jørn og Annette forsøger sig med tjæretagpap
under nogle gravsten for at se, om den metode virker. Det er anbefalet af en stenhugger.
Vi hører nærmere.

Jørn

20,50

Der er sendt to forslag til gennemgang. Den
ene løsning er med skråparkering og indkørsel til hver side. Det vil give 13 pladser. Den
anden løsning parkeres i en bue langs med
vejen. Den løsning vil give 24 pladser.

Jørn

21,10

Til ny behandling
6.

Parkeringsplads.

Forslag til behandling: Der fremlægges to forslag

01

Vi foreslår at gå med løsningen med de fleste
pladser. Jørn inviterer kommunen til at snak
om det.
7.

Kirketag, skib og kor.

Projekt skal igangsættes grundet en lang sagsbehandling. Vi skal lægge penge ud for projektet, der
vil koste 55.000- inkl. moms.

Vi foreslår at bruge Kuno Mielby til at udføre
et projekt i 2019. Jørn taler med Kuno.

Jørn

21,25

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus udvalg:

Jørn

21,35

Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.

Køleskab gik i stå. Da Krab ikke eksisterer, skulle
vi gøre krav mod italiensk producent. Dans EL fik
opgaven, nu fungerer køleskabet igen.

Vi fortsætter med det firma, vi har ansat, og
afviser dermed tilbud fra ddlrengøring.dk

Åse

21,45

Faste punkter
8.

Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.

Varmtvandsbeholderen er udskiftet på grund af
læk. Dette var en garantisag.
Rengøring af sognehuset er midlertidig flytte til
torsdag: Er der noget til hindring for, at det fortsat
kan være torsdag morgen. Dette vil firmaet helst,
da de er i Ødsted alligevel den dag.
Kirkegårdsudvalg:

Udvalg for børnearbejde:

Karin og Jørn

Sekretær:

Karin

21,50

Jørn

21,55

Martin

22,00

Bent

22,05

Lene

22,10

Aktivitetsudvalg:

Åse

22,20

Kirke og kulturmedarbejde for Ødsted og Jerlev.
Annonce fremsendt til Egtved Posten og jobcenteret.

Jørn.

22,30

22,35

Præstegårdsudvalg: tilbud på rygning og sprøjtning af tag.

Næste skridt i forhold til præstegården er at
få udarbejdet et projekt. Det kunne være af
Kuno Mielby. Projektet skal udarbejdes ud fra
det oprindelige projekt for præstegården. Når
projektet er udarbejdet indsendes det til
provstiet.
Vi har ikke fået nogen pris på ladens tag. Det
skal renses og sprøjtes og rygningen skal
repareres.

Præst:

Kirketante/onkel-opslag sættes op.
Karin vil gerne hjælpe med kaffe i morgen til
studiekreds.

Kasserer:
Kirkeværge:

Bøgepur plantes på skråningen syd for kirken
i november.
Græsset ved sten i plæne skal slås en gang om
ugen og kanterne ordnes hver 14. dag.

9.

Meddelelser fra formanden

Opstillingsmøde den 12. september. Følgende blev
opstillet: Jørn Aagaard, Annette Peschardt, Åse
Schrøder, Inge Lolk og Bent Nielsen. Suppleanter
Erik Qvist og Per Granild.
10.

Meddelelser fra kontaktperson

Annette

11.

Nyt fra personalet

Morten, Hans
Jørgen

12.

Mødeevaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

13.

Mødekalender

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

14.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

15.

Eventuelt

Jørn

Karin

22,40

