Referat nr. 16 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 30. maj 2018 kl. 20. Vesterbyvej 30, Ødsted.
MR 15. den 25.04.2018 Formandens initialer: JAAL
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede: Bent Nielsen, Morten Andersen, Karin Møller, Jørn Aagaard, Annette Peschardt, Lene Karlsbjerg, Åse Schrøder
Fraværende: Martin B. Eriksen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Vi synger en sang.

Bilag
nr.

Beslutning

Godkendelse af referat nr.15
Godkendelse af dagsorden
0.

Kirkens liv og vækst.

2.

Regnskab

Referat

Karin

19.00

Bente

19.20

Godkendt

Beslutning:

16-01

Kvartalsrapport og Budget, formål blev gennemgået.

Opfølgning på referat fra
sidste møde
Punkt 19 fra sidste møde:

Tid

Godkendt

Bente forelægger kvartalsrapport.

3.

Ansvarlig

Alle
Det praktiske til sommermøde 26-08-2018

Det er meldt ud i kirkebladet.
Der skal laves en spiseseddel.

Aktivitetsudvalg

19.40

alle

19.50

Aktivitetsudvalget tager sig af dette.
0.
0.
0.
0.
Til ny behandling
4.

Sognetur til Århus

godkendelse

16-02

Programmet ser godt ud, vi tilslutter os.

6.

Svar til provstiet.

Svarskrivelse til skrivelse af d. 4. maj fra provstiet:

16-03

Svarskrivelsen blev gennemgået.

Jørn

20.00

7.

Låneansøgning.

Låneansøgning for renovering af præstegård.

16-04

Der skal søges om løn ved Stiftet på det fulde
beløb.

Jørn

20.05

8.

Vedtægter

Til godkendelse

16-05

Vedtægterne skal ses igennem, og det skal
godkendes på næste fællesmøde.

Jørn

20.15

9.

Sikkerhedsskab til sognehus

Beslutning.

Morten får til næste menighedsrådsmøde til
at lede efter et sikkerhedsskab til ham i Gul &
Gratis, ellers har Martin foreslået et skab.

jørn

20.30

10.

Plæneklipper, traktor fra præstegård.

Beslutning om salg.

Plæneklipper sælges til en pris sat af Jens Riis.

Jørn

20.40

Jørn og Bent gennemgår kontrakten med JP
Have, om græsslåning af præstehaven.

0.

0.
Faste punkter
11.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehusudvalg:

Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.

Besigtigelse ved maskinhus:

Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.

Øvrigheden og konsulenter var til stede + Bent
Nielsen og Jørn Aagaard.
Konsulenterne ønsker ny placering af bygning og
opbevaringskummer, samt at området omkring
maskinhus og opbevaringskummer er i samme
niveau.
Arkitekt laver nyt skitseforslag til øvrigheden.
Nyt skitseforslag fremlægges ved MR møde.

16-06

Hvis vi arbejder videre med det modtagne
forslag, ønskes arealet udvidet mod øst, så
der bliver mere plads mellem maskinhus og
boksene, så der bliver bedre plads til lastbiler..
Vi ønsker bevare den skitse af bygningen,
med port i østygavlen.
Der nedsættes en gruppe til at arbejde med
byggesagen bestående af:
Jørn er tovholder, Bent, Morten, Annette.
Første møde d. fredag 01.06.2018 kl 16.15
Der skal skaffes et ordentligt matrikkelkort.

20.45

Kirkegårdsudvalg:

Morten får lov til at leje en maskine, til brug
ved rydninger, 4 gange pr år uden at spørge
om lov.

Åse

21.00

Morten ser på priser på miljørive.
Udvalg for børnearbejde:

Der indkaldes til møde med frivillige, Martin
har adresser. Jørn taler med Martin om en
dato for mødet.

Karin og Jørn

Sekretær:

Valget tages op på fællesmødet.

Karin

Præstegårdsudvalg:

Der går 3 uger inder vi får svar på radonmålingerne i præstegården.

Jørn

Radonmåling afsluttet. Der vil gå 3 uger før resultat foreligger.
Præst:
Kasserer:

Martin
Der anmodes om synshonorar til de menighedsrådsmedlemmer der deltog ved kirkesynet.

Kirkeværge:

0.

Meddelelser fra formanden

12.

Meddelelser fra kontaktperson

13.

Nyt fra personalet

21.15

Bent

21.25

Lene

21.35

Annette

21.45

Morten, Hans
Jørgen

21.50

Jørn

21.55

Ingen meddelelser

Der har været konsulent på led-pærer.
Morten beder om tilbud hos ham på pærer til
kirken.
Der bestilles en kiggekode til Henrik.
Der plantes isbegonier i øjeblikket.

14.

Mødeevaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?

15.

Mødekalender

16.

Punkter til næste dagsorden.

17.

Eventuelt



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring: Menighedsrådsmøder sidste onsdag i
hver måned undtagen december, juli og august.
Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

Annette melder arbejde til næste møde,

Karin

21.55

Morten tager kage med.
21.55

22.05

