Referat nr. 12 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede: Karin Møller, Åse Svansø Scrøder, Lene Fogh Karlsbjerg, Bent Nielsen, Jørn Aagaard, Annette Peschardt, Martin Bonde Eriksen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Vi synger en sang.

Beslutning

Godkendelse af referat nr.11
Godkendelse af dagsorden

2.

Kirkens liv og vækst.

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Vi sang ”Julies sang”

Karin

19.30

Martin

19.40

Referaterne: Klaveret i mødesalen er blevet stemt. Der er
tale om beslutningsreferat, og det bliver ikke mere detaljeret.
Beslutning

Herunder oprettelse af sorggruppe

Vi tager imod Inges tilbud. Vi talte på fællesmødet om at
søge ”liv- og vækst-puljen”, men afviser det alligevel i
første omgang, for at vi ikke er bundet til puljens krav.
Martin fungerer som sparringspartner.
Hvis Inge vurderer, at hun har brug for en sorggruppelederuddannelse, så ser vi på det. Vi sætter det i gang,
eventuelt tager vi nabosognene med, hvis det har interesse.
STOR TAK TIL INGE!

Opfølgning på referat fra
sidste møde

Alle

Til ny behandling
3.

Salmebøger,
Bogen med 100 salmer

Ødsted /Jerlev

”100 Salmer”, 50 stk. koster 6.000 kr. Vi har måske råd til
det. Vi skal følge økonomien tæt for at se, hvornår vi får
råd til det.
Desuden er der Salmebøgerne i kirken. De er ved at
falde fra hinanden; men vi udsætter punktet ind til der
er penge i kassen.

Martin

20.00

4.

Årshjulet

Ødsted MR

Delt ud til alle. Se den igennem.

Martin, Jørn

20.20

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus udvalg:

Jørn

20.35

Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.

Inventar til sognehuset.

Vi skal lave en prioriteret liste over, hvad vi skal have
anskaffet. Hvem gør det?

Åse

20.55

Faste punkter
9.

Opfølgning på graverfaciliteter

Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.

Møbler: Sofa og to lænestole; ca. 5.000 kr.
Andet?
Graverfaciliteter?
Der er nogle mails, der er gået de forkerte steder hen.
Vi havde en længere udredning ift. Præstebolig og Gravefaciliteter. Vi skal svare følgende til provstiudvalget:
Bygningerne skal ikke flyttes, sådan som Nationalmuseet har foreslået eventuelt kunne være en mulighed. Det
vil for det første være problematisk, fordi materialer
derved ville blive meget synlige fra kirkegården, desuden ville det være et problem, når der kommer lastbiler
med materialer.
Alle tegninger er klar og alt er klar, nu skal det bare
sendes ad de rette kanaler: Det vil sige, vi skal sende alt
direkte til provstiudvalget.
I forhold til præstegården
Der bestilles nogle professionelle til at lave en radonundersøgelse af præstegården. Desuden skal der laves en
termografering af præstegården.
Derefter skal der laves et decideret istandsættelsesprojekt på præstegården.

Kirkegårdsudvalg: Orientering om
møde den 28. november.

Der er gang i et projekt. Der er enighed om, at den udviklingsplan, Mette Fauerskov har lavet til os, er rigtig
god, og den vil vi gerne arbejde videre med.
Stenmelet er ikke godt; det hvirvler rundt i kirken, så vi
skal have bestilt den sandblanding, som Kuno Mielby
anbefalede. Det gør Jørn.

Orglet skal renses; det sker over to uger, enten i uge 1415 eller 21-22; og inden da skal vi have styr på stenmelet
mellem fliserne på gulvet i kirken.
Udvalg for børnearbejde:

Karin og Jørn

Sekretær:

Karin

21.00

Præst:

Martin

21.10

Kasserer:

Bent

21.25

Lene

21.45

Jørn

22.00

Annette

22.10

Kirkeværge:

Tilbud fra maler, tømrer og murer i forlængelse af synsforretningen.
Maler: 3.500,-, oliering af dør, plus vinduerne.
Tømrer (vandnæse): 2.000 egetræ; 3.000 sink.
Tømrer (Udskiftning af rådden bjælke): knap 2.000,Murer: 28.000,Lene taler med Kuno, om det kan vente til 2021 med
udskiftning af rådden bjælke, hvor vi regner med, at
taget alligevel skal udskiftet.

10.

Meddelelser fra formanden

Programfolder vedr. stiftsdag 2018,
lørdag den 17. marts.
Bespisning d. 21./11. og d. 3/12 2017.
Kan vi gøre det anderledes?
Generalforsamling i Distriktsforeningen for Vejle Provsti den 6. februar kl.
19.
Ansøgningsskema, iværksætterpulje.

11.

Meddelelser fra kontaktperson

Vi har gennemgået brevet fra Henriette og Morten.
Vi synes, at forslaget med at have navne på ift. hvem,
der kommunikerer tingene ud til relevant personale er
godt, og det vil vi gerne tage til os.
Vi kan konstatere, at der har været meget uheldige mis-

forståelser ift. kommunikationen.
Fremover bliver dagsordener og referater til menighedsrådsmøder udsendt til både medarbejderrepræsentant
og medarbejderrepræsentantsuppleant, samt til menighedsrådets suppleanter.
12.

Nyt fra personalet

13.

Mødeevaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Vi har fået udredt en masse ting.

Morten, Henriette

22.20

Jørn

22.25

Karin

22.30

Dagsordenen er meget mangelfuld i forhold til, hvad
mødet kom til at dreje sig om; og den er kommet for sent
ud.

14.

Mødekalender

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

Næste møder: 28. februar, 21. marts…

15.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8
hverdage inden mødet.

Kirkesyn

22.30

Graverfaciliteter
Præstegården
Personalet

16.

Eventuelt

Jørn køber husnummer til postkassen.

22.30

