Dagsorden nr. 21 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 28. november 2018 kl. 19.30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
Menighedsrådsmødet er offentligt.
Tilstede: Jørn,Martin, Morten, Anette,Lene, Åse, Karin, Johm PU, Provst Dorte V. Paulsen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat nr.20.
Godkendelse af dagsorden

Bilag
nr.

Beslutning

Referat

Ansvarlig

Tid

Karin

19,30

.
Godkendt
godkendt

Opfølgning på referat fra
sidste møde

Alle

Til ny behandling
2.

Præstegaard

Drøftelser med Provst Dorte V. Paulsen om økonomi til renovering af præstegård.

Bilag 1

Der er lavet Radon, og Termografisk undersøgelse af præstegården.

Jørn

19,45

Jørn

20,00

Der er indhentet overslagspriser af Jørn,
Der er også lavet en gennemgang af byggeriet
af præstegården.
Reparations opgaven skal i licitation. Derfor
skal de indhentede overslag gensendes til
Provstiet.
Jørn sender materialet.
PU melder retur, når det har været på provstiudvalgsmødet d. 13.12.2018

3.

Maskinhus

Drøftelser med Dorte V. Paulsen om placering af
maskinhus. Ny placering eller køb af de nødvendige kvm for at realisere allerede fremlagt projektforslag.

Bilag 2

Projektet skal indeholde: bygnings placering
og udseende og køb af jord. Med pris på
jorden. Projektet skal indsendes til Provstiet,
som sender videre til Stiftet, som sender det
til godkendelse hos øvrige myndigheder/konsulenter. Herefter stillingtagen til
finansiering på budget 2020.

I henvendelsen: beskrive, at vi i det nye projekt har taget højde for de anvisninger, der er
givet fra myndigheden. Medsende et prisforslag til køb af jord.
4.

5.

P. Plads

Afsluttet regnskab sognehus

Drøftelser af projektforslag til parkeringsplads med
Dorte V. Paulsen. Arbejdet skal igangsættes hurtigst muligt. Kommunen har givet mundtligt tilsagn om godkendelse af projekt 1.

Bilag 3

Til behandling og beslutning

Bilag 4

Provsten beder menighedsrådet om at gemme
projektet med p-pladsen til efter maskinhus
projektet.

Jørn

20,15

Jørn

20,30

Jørn

20,40

De frie midler skal bruges til maskinhusets
opstart i efteråret 2019, og så kan man derefter søge om midler til p-plads.

Der er fremsendt afsluttet regnskab på sognehuset. Det har været ret dyrt, set fra PU.
Byggeregnskabet er sendt til Provstiet.
Alle fakturer mm skal sendte via Provstiet til
Stiftet, så der kan frigives kapital.

6.

Kirkens tag og våbenhus.

Kuno Melby vil påbegynde myndighedsprojekt
primo januar 2019.

Forprojekt på kirketaget skal laves af Kuno
Melby. Derefter kan han lave hovedprojektet.
Våbenhusets tag skal medregnes.

0.

Kirkegårdsplanen.

Vedr. kirkegårdsplan, kan der hentes 20.000,hjem fra Vejle Provsti.
Derefter er det menighedsrådet, der selv skal
finansiere resten af ligningsmidler.
Gravsteder der skal nedlægges permanent,
skal der sendes ansøgning ind til Provstiet for
at kunne nedlægge det.

Faste punkter
7.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus udvalg:

Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.

Jørn

Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.
Kirkegårdsudvalg:

Læs referat fra Kirkegårdsudvalget.

Åse

20,50

Det foreslås fra konservator, at trækorset rep.
med udskiftning af træ.
Menighedsrådet accepterer dette.
Det er kirkeværgens ansvar at det grønne er
fjernet fra gravsted C5.
Gravsted D98, vil gerne have granit på gravstedet i stedet for perlegrus, men vi henviser
til vedtægterne, og fastholder, det er perlegrus der bruges på Ødsted Kirkegård
Grandækningen er foretaget.
Udvalg for børnearbejde:

Karin og Jørn

Sekretær:

Karin

Præstegårdsudvalg:

Jørn

Præst:

Martin

21,00

Kasserer:

Bent

21,05

Kirkeværge:

Lene

21,10

Åse

21,15

Annette

21,25

Aktivitetsudvalg:

Den 9. dec. 2018 Krybbespil 10.30. Efter julespillet 2. søndag i advent, er der æbleskiver.

20,55

Den 16 dec. 2018, De 9 læsninger
8.

Meddelelser fra formanden

Jørn og Karsten skal til møde med Landsforeningen omkring regnskab opbygningen.

9.

Meddelelser fra kontaktperson

Morten har ansøgt om et AMU IT kursus i
Svendborg. Dette er godkendt.

Ulla er ansat som kirke/kulturmedarbejder.
Torsdag den 6. dec. holdes der personale
møde og julehygge.
10.

Nyt fra personalet

Der er ønske om nye hylder til både Henriettes samt til Mortens skabe.

Morten, Hans
Jørgen

Der skal opfølgning på arbejdsmiljø i det nye
år.
11.

2

Mødeevaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Det var sidste møde, og det var godt at provsten kom med til mødet.

Jørn

Karin

0.

Mødekalender

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

13.dec. næste menighedsmøde Ødste - Jerlev

12.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

ingen

13.

Eventuelt

21,25

