Referat nr. 9 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 27. september 2017 kl. 19.30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
MR 9. den 27./9-2017 Formandens initialer: JAAL
Menighedsrådsmødet er offentligtÆldres
Til stede: Martin Bonde Eriksen, Jørn Aagaard, Annette Peschardt, Lene Karlsbjerg, Henriette Hoppe, Bent Nielsen, Aase Schrøder
Afbud fra:
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

1.

Godkendelse af referat nr. 8
Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt referat nr. 8

Karin

19.30

2.

Kirkens liv og vækst.

Arrangementer for seniorer.

Stil Sognehuset til rådighed.

Martin

19.35

Invitere til en dato sidst i november.
Ældresagen i Jerlev, Pensionistforeningen i
Ødsted og Jerlev.
Jørn tager kontakt mundtligt, og senere skriftligt.
0.

Økonomi
Opfølgning på referat fra
sidste møde

Alle

Til ny behandling
4.

Kirkeblad

Korrektur på kirkebladet.

Sanne er korrekturlæser på kirkebladet.

Martin

Der skal særlig opmærksomhed på datoer.
Kirkebladet udvides til 16 sider efter behov,
og det foreslås at gå væk fra glitterpapir.
5.

Gentages fra dagsorden nr. 8

Kirkens Liv og vækst/ konfirmation.

Sætter punktet på næste gang.

Martin.

19.45

6.

Gentaget fra dagsorden nr.8

Menighedsrådet som medarrangøren af arrangementer.

Der er ingen aftaler på nuværende.

Martin-Jørn

20.00

Jørn

20.20

Åse

20.25

Er vi medarrangører, skal der laves aftaler om
hvem der gør hvad. (Kaffe mm).

0.
0.

Faste punkter
9.

Kort nyt fra udvalgene.

9.

Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.

Sognehusudvalg

Der er kommet en køreplan på papirgangen
vedr. Graverhuset
Jørn sender via Provstiet til Stiftet, der videresender til Fredningsnævnet og Nationalmuset.

Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.

Sognehuset:
Der er problemer med en dør, og varmepumpen, og dørpumpen ind til kopirummet.
Døren ind til salen, kan ikke lukkes.
Brochureholder bliver bestilt til vindfang og
gang.
Der kommer bud på møbler til indgangen.

Kirkegårdsudvalget:

Rep af forsikringssag er startet i dag.
Møde aftalt til 12/10 kl 16.30

Udvalg for børnearbejde:

Sekretær:

Børnefestival. Kirken var propfuld, der var
ikke mange børn til børnetimen, men der var
stort fremmøde af spejderne.

Karin og Jørn

Karin

20.30

Præst:

Fyraftenssang. Giv plads til eftertanke.

Martin

20.35

Bent

20.40

Lene

21.00

Jørn

21.15

I dag, var der fokus på musikken.
Liturgien bliver brugt i fremtiden.
Der skal sættes opslag op hos Bager, i Brugs
og Købmand.
Martin laver plakat, og der ligges reminder
ind på facebook og hjemmesiden.
Kasserer:

Økonomien er inde i normalt gænge, uden alt
for store regninger.
Niels Blæsbjerg har forespurgt om Frivilligcenter Egtved kan låne sognehuset til vejledning i brug af e-boks, ifm valg afstemning.
Den 23. og 26. oktober 2017 to timer per gang.
Der er rengøring om fra morgenstunden, så
arrangementet skal ligges i eftermiddagstimerne. Der udstedes en en-gangs dispensation på dette arrangement.

Kirkeværge:

Kirkesyn, Jørn ringer til Provstiet.
Inventarlister skal laves.
Der er købt rammer til manualer, og det skal
gøres klar til at hænges op.

10.

Meddelelser fra formanden

Skade på kirke sættes i gang.
Aktiviteter i sognehus: Drøftelser af aktiviteter i
sognehus. Huset er en offentlig bygning, og derfor
ses muligheder i stedet for begrænsninger. Jeg ser
gerne et højt aktivitetsniveau i sognehuset.

Se tidligere punkter.

Der siges ja, til legestue, der kommer ud af
babysalmesang.

Forslag: Der, hvor der så er babysalmesang, kan
legestuen suspenderes.
Siden babysalmesang stoppede, har der været
private aktiviteter, indtil babysalmesang igen startede. Jeg ser, at der igen er god tilslutning til babysalmesang. Lad os drøfte mulighederne.
Inge Lolk har sendt en lille reklame om Apollo
koret med 40 kvinder og 16 mænd. Inge tilbyder
koncert.
Vi skal undersøge muligheden for at få tilskud fra
kommunen til driften i forbindelse med kulturelle
arrangementer.

11.

Meddelelser fra kontaktperson

12.

Nyt fra personalet

13.

Møde-evaluering

14.

Mødekalender

15.

Punkter til næste dagsorden.

16.

Eventuelt

Det er vigtigt at vide hvem der er tovholder i
de forskellige grupper, der bruger Sognehuset.

Det tages med som punkt på aktivitetsudvalget.

Vi kan oplyse de foreninger der bruger sognehuset, om at de kan søge tilskud hos Kommunen.

Marianne har tilmeldt sig til Diakonimøde
med Stiftet den 15.11.2017 fra 17.00 til 19.30



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.

Dejligt at få lavet plan over hvem der gør
hvad.

Annette

21.40

Morten, Henriette

21.45

Jørn

21.55

Karin

22.00

Tiden er overholdt.
Næste møde 25.10.2017 kl. 19,00
Lene tager kage med.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

22.05

Der købes et par flasker vin til Søren som tak
for lån af mark til hoppeborgen.
Der er købt et anlæg incl. 1 mikrofon, samt
den gamle. (Martin viser det frem).
Gl. anlæg foræres til spejderne.

22.15

