Referat nr. 8 af menighedsrådsmøde.
Onsdag den 30. august 2017 kl. 19.30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede: Jørn Aagaard Laursen, Annette Peschardt, Lene Karlsbjerg, Bent Nielsen, Inge Lolk (suppleant for Karin Møller); Åse Schrøder.
Fraværende: Karin Møller, Martin Bonde Eriksen, Morten Søe Andersen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

1.

Godkendelse af referat nr. 7
Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Åse

19.30

2.

Kirkens liv og vækst

Konfirmation

Udsættes

Martin

19.35

3.

Økonomi

Halvårsregnskab

Der er et underskud på det halvårlige regnskab på 102.321,23 kr, som vedrører etablering og drift af Sognehuset. Øvrige konti ser
fornuftige ud.

Bent

19,50

Opfølgning på referat fra
sidste møde

Alle

Til ny behandling
4.

Henvendelse fra Ødsted Fællesskabet.

Henvendelse om leje af lokaler

Leje af sognehuset foregår efter de vedtagne
regler. Og udleje af huset aftales med Bent
Nielsen.

Jørn

20,20

Jørn og Åse deltager

Martin og Jørn

20,25

Aftaler om udleje til foreninger skal forelægges menighedsrådet.
5.

6.

7.

Kaffebord 9. september

Hvem gør hvad? Kl. 9-11

Rådhustorvet.

Forslag: Samarbejde med Jerlev

Reformationens Døgn

Provstiet anmoder om økonomisk støtte

Vi bevilger et mindre beløb.

Martin

20,30

Sognetur til Viborg 17. september

Rundstykker og kaffe i bus

Lene og Jørn deltager

Martin og Jørn

20,40

Indkøb af lydanlæg

Mikrofon, forstærker, 2 højtalere, stativer kr. 1.700.

Vedtaget at indkøbe lydanlæg - ½ delen af

Martin

20,50

Smøre rundstykker i sognehuset kl. 07.00

8.

Sofa foyer

Forslag om at dele udgiften med Jerlev

1700 kr.

Flytte sofa fra præstekontor til foyer, brugt købes
til præstekontor i genbrugscenter i Billund

Ok - til indkøb af genbrugssofa (max 500 kr)

Martin

21,00

Faste punkter
9.

Kort nyt fra udvalgene.

20.25

Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.

Sognehus udvalg: Historik om fremsendte materialer vedr. maskinhus er sendt til Provsti og Stift

Jørn fremsender materialet til menighedsrådet.

Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.

Nationalmuseets forslag til ændring i projektet.

Jørn bekræfter, at der ikke forventes yderligere opkrævning fra arkitekt vedr. maskinhus.

Fredningsnævnets har afsluttet behandling af ansøgning.

Præstegårdsudvalg: Provstiet ønsker at MR skal
foretage nye radonundersøgelser, nye termograferinger. MR fremsender nyt projekt i februar 2018.
Endvidere ønsker Provstiet, at der skal en arkitekt
på sagen.
Mit forslag til sagen er, at vi drøfter sagen med
Stiftet. Det giver ikke mening, at vi skal bruge flere
penge på undersøgelser og arkitekt.

Jørn

21,15

Jørn

21,30

21,45

Vi aftaler, at Jørn tager kontakt til stiftet.
Menighedsrådet ønsker ikke, at der skal foretages yderligere undersøgelser, da der kan
laves radon spærring for samme beløb som
en ny undersøgelse vil koste.

Viser det sig, at stiftet også vil have nye undersøgelser, så har vi gjort, hvad vi kunne for at spare
skatteborgerne for yderlige omkostninger på præstegården.

Hvis stiftet fastholder ønske om undersøgelse, forventer vi, at stiftet dækker omkostningerne.

Kirkegårdsudvalget

Intet nyt.

Åse

Udvalg for børnearbejde.

Intet nyt

Karin og Jørn

Sekretær

Udgår

Karin

21,50

Præst:

Udgår

Martin

22.00

Kasserer

Intet nyt

Bent

22.15

Kirkeværge.

Rampe fra præstegården flyttes op til kirken,
hvor der er behov for en bredere rampe.

Lene

10.

Meddelelser fra formanden

Intet nyt

Jørn

11.

Meddelelser fra kontaktperson

Orientering.

Annette

12.

Nyt fra personalet

Udgår

Morten

13.

Møde-evaluering

Vi har fået vendt mange ting.

Jørn



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

148.

Mødekalender

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

15.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

22.20

22,25

22,30

Karin

Menighedsrådet som medarrangør af arrangementer
Kirkens liv og vækst/konfirmation
Korrektur på kirkeblad

16.

Eventuelt

22,35

