Dagsorden nr. 17 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 27. juni 2018 kl. 19.30 Vesterbyvej 30, Ødsted.
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede: Morten Søe Andersen, Lene Karlsbjerg, Aase Svansø Schrøder, Karin Møller, Bent Nielsen, Jørn Aagaard, Martin Bonde Eriksen (referent)
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Vi synger en sang.

Bilag
nr.

Referat

Beslutning

Ansvarlig

Tid

Karin

19.30

Martin

19.40

Godkendelse af referat nr.16
Godkendelse af dagsorden
2.

Kirkens liv og vækst.

Orientering:

Sommermøde d. 26. august
Der er styr på de praktiske detaljer.
Annoncering:
Martin laver 10 plakater, de er klar d. 14.
august
Jørn hænger plakaterne op
Aase lægger opslag ud på facebook

Opfølgning på referat fra
sidste møde
3.

Sikkerhedsskab

Alle
Orientering

Morten har fundet et sikkerhedsskab til : 6000
kr. + moms + transport (ca. 2000 kr.)

Morten

19.50

Jørn

20.00

Vi spørger det firma, der leverer sikkerhedsskabet, om de kan flytte vores eksisterende
sikkerhedsskab over til præstekontoret.
Til ny behandling
4.

MR. sammenlægnings vedtægter med Jerlev Kirkes vedtægter

Godkendes:

Vi godkender det vedlagte sæt vedtægter:
Vedtægt for fælles menighedsråd for Ødsted
og Jerlev sogne.
Vedtægterne er underskrevet af Jørn
Aagaard.

5.

Køb af areal af Søren Enggaard

Godkendes:

Der er lavet en aftale med Søren Enggaard
om anskaffelse af jord syd for kirkediget, så
der kan blive plads til det nye graverhus.

Bent

20.15

Vi får landmåleren til at måle jorden op: Der
skal måles op i en lige linje mod syd fra den
nederste sti mod øst og vi køber en ekstra
meter langs matriklens sydlige grænse.
Vi vil ligeledes forsøge at købe jord på marken nord for sognehuset for at sikre fremtidig
parkering. Udvidelse af skel mod 1d.
Bent foreslår Peter Corneliussen
6.

Finansiering af køb af jord

Beslutning: Hvordan.

Aftales med provstiet.

Bent

20.30

7.

Projekt P. plads. Nygård laver
ikke projekter.

Beslutning:

Ellen Lærke Jørgensen fra Havearkitektgruppen har lavet en samlet tilbudspris på 7.85211.884 kr. + moms. Vi takker ja til et projekt.

Jørn

20,45

Sognehus udvalg:

Vi godkender en henvendelse fra en familie i
Nørup på at holde reception i forbindelse
med barnedåb i sognehuset

Jørn

20.45

Kirkegårdsudvalg:

Morten har fået tilbud på LED-pærer.

Åse

21.00

Faste punkter
8.

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

82 kr pr. stk. 3,5 w. Ca. 85 pærer. Det lyder
som et udmærket tilbud. Vi ser på pærerne,
inden vi går hjem.
Udvalg for børnearbejde:

Karin og Jørn

Sekretær:

Karin

Præstegårdsudvalg:

Jørn

Præst:

Forslag til sognemedhjælpere og medhjælpere på konfirmandlejr: Karin spørger Flemming (hendes søn), om han kender nogen.
Aase spørger Christina. Martin spørger Helle
på skolen, om der kunne være nogle lærere,

Martin

21.05

21.15

der var interesseret i lidt flere timer – til en
konfirmandlejr, f.eks. Der er også Ditte Freisleben, vi kunne spørger, og vi fortsætter med
sognene rundt omkring.
Kasserer:

Jørn har alle tilbuddene på sognehuset liggende; de skal sendes til Bente, og skal ligge i
revisormappen på sognehuset.

Bent

21.30

Lene

21.40

Annette

21.50

Morten, Hans
Jørgen

22.00

Jørn

22.05

Karin

22.10

Bente skaffer en ekstra adgang til Brandsoft
til den nye regnskabsfører.

0.

Meddelelser fra formanden

9.

Meddelelser fra kontaktperson

10.

Nyt fra personalet

Kirkeværge:

Vi mangler stadig henvendelse fra Nationalmuseet på konservering af trækorset.

AKTIVITETSUDVALG

Jennifer Rose: Giver koncert torsdag d. 18.
oktober, kl. 19.30, og hun skal have 600 dollars for koncerten. Hendes to døtre er med.
1,5 time med pause.

Der har været APV, og der kommer en rapport, blandt andet med omkring 80 gravsten,
der mangler sikring.
Morten risikerer at

11.

Mødeevaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

12.

Mødekalender

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

13.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

14.

Eventuelt

Vi skal have kaffe!

Sikring af gravsten: Der er ca. 80 gravsten, der
skal sikres, evt. med lim eller noget andet. Det
tages med på kirkegårdsudvalgsmøde

22.00

22.05

