Referat nr. 6 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 31. maj 2017 kl. 19.30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
MR 6. den 31./5-2017 Formandens initialer: JAAL
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede: Martin Bonde Eriksen, Jørn Aagaard, Bent Nielsen, Lene Karlsbjerg, Morten Søe Andersen, Karin Møller, Åse Schrøder kl. 20.02
Afbud fra: Åse Svansø Schrøder, Annette Peschardt
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

2.

Godkendelse af referat nr. 5
Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Kirkens liv og vækst

Oplæg til fyraftensgudstjenester.

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Godkendt

Karin

19.30

Martin

19.35

Godkendt

Fyraftenssang i Ødsted Kirke onsdag 27/9,
onsdag 8/11, onsdag 13/12 kl. 16.30
Der skal laves en lille skrivelse over programmet, eller bare bibelteksten.
Opslag hos bager, hallen, brugsen,
Facebook og kirkebladet.
Formidle det til Jerlev Menighedsråd inden
start.

0.

Økonomi
Opfølgning på referat fra
sidste møde

Alle

Til ny behandling
3.

Reformations døgn

Hvem deltager i kaffe på Strøget.

Den 9.9 kl. 10-11.00
Martin, Jørn, resten melder til hen af vejen

Jørn

19.55

4.

Kend dit provsti

D. 29. august, Jørn og Martin laver program

Jørn & Martin laver program d. 5. juli kl 10.00

Jørn, Martin

20,00

Martin

20,15

Alle der kan

20,20

Der kommer nærmere senere.
5.

Kaboo

Er der spørgsmål til Kaboo, er alle kommet på?

6.

Lade.

Sortering af ting og sager til loppemarked og affald.

Morten gå i laden og ser om der stårnogle
ting der vedr. kirkegården.

Dato fastsættes.

Ellers oprydning i laden den 5/7 kl 16.00

7.

Hjemmeside

Foto af MR medlemmer.

Der blev taget billeder af MR, mangler et af
Annette.

Bent

20,40

8.

Pakkeløsning for kaffe i sognehus

Hvad skal det koste, pris fastsættes.

Dette er vendt, og det tages fra gang til gang.

Martin og Jørn

20,50

Frivillige til opgaven, der skal være 3 hold a 2
personer.

Karin undersøger regler for salg af kaffe/mad
fra sognehuset, har oplysninger med til MR
mødet i august vedr. dette.

Sognehus udvalg: Aftale om lån eller leje af sognehuset til møder. Hvem? Beløb? Andet?

Spejderne og andre kirkelige foreninger/grupper

Faste punkter
9.

Kort nyt fra udvalgene.
Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.

kan bruge lokalerne for kr. 500,00

Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.

Øvrige skal betale de tidligere udmeldt priser
på henholdsvis kr. 2000 og kr. 1.400
Præsentation af husmappen.

Husmappen blev gennemgået.
Brugsanvisninger til køkkenmaskiner mfl
sættes op som lamineret og indrammet ved
de enkelte maskiner.
Klaver til sognehuset. Et gratis klaver, ordnes
af klaverstemmer for kr. 4.000,00 incl. Moms
Martin/Henriette ringer til Ole Peter.

20.55

Præstegårdsudvalg: Overslag og beskrivelse af
renovering af præstegården samt overslag kr.
817.561,-

Beskrivelse omdeltes til orientering.

Jørn

21.00

Der søges om 5% midler ved Vejle Provsti til
markisen, efter sidste tilbud på kr. 46.500,00

Bent

21,10

Fremtidsplanen er sendt til provstiet. Åse
tager kontakt til Provstiet, således at vi får
kontakt til kirkegårdskonsulenten.

Åse

21.20

Karin og Jørn

21.30

Karin

21.35

Alt er aftalt

Åse og Lene

21.45

Prisen efter bilaget godkendes med kr.
3.300,00

Martin

21.55

Kasserer

Garantistilledelse for håndværkere er nedskrevet.

Bent

22,00

Kirkeværge.

Der skal laves inventarliste på Sognehuset

Lene

22,05

Pris på markise

Kirkegårdsudvalget

Miljøhuset udmeldelse om sikkerhed på kirkegården, sendt pr mail ved gravsten blev
diskuteret. Morten følger op på dette.
Morten ser nærmere på dette.
Skadesanmeldelse er sendt til Kirkeministeriet vedr. skaden på kirken, men vi mangler en
kvittering fra Politiet før der kan foretages
yderligere. Bent har rykket for denne kvittering flere gange.
Udvalg for børnearbejde: Minikonfirmander overnatning i kirken. Hjælp fra forældre til madlavning?

10. til 11. juni overnatning af minikonfirmander.
Jørn sender listen over frivillige til Martin

Sekretær
Aktivitetsudvalg. Pinse i præstens have
Præst: Ønsker diverse PC løsninger. Bilag vedhæftet

1.

10.

Meddelelser fra formanden

Jørn
Haderslev, reformationen d. 2. juni

0.

Meddelelser fra kontaktperson

Annette

0.

Nyt fra personalet

Morten

10.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

11.

Mødekalender

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

12.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

13.

Eventuelt

Tidsplanen blev ikke overholdt.

Jørn

Deltagere til MR mødet er gode til meningsudvekslinger.
Karin

22,05

