Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde
Onsdag den 28. januar, kl. 19 – 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Til stede: Jørn Aagaard Laursen (JAL), Poul Kjær. (PK), Annette Peschardt (AP), Morten Søe Andersen (MSA), Martin Bonde Eriksen (MBE), Esther
Smidstrup (ES), Åse Schrøder (ÅS).
Afbud fra Bent Nielsen. Referat: ÅS
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

2.

Regnskab
Regnskab fra 2013

Bilag
nr.

Referat

Åse

Referatet godkendt.

Bent
Skrivelse fra provsti sendt videre til Bente Loft

Vi har gennemgået og taget til efterretning
Provstiets bemærkninger til regnskab
2013.

Opfølgning på referat fra
sidste møde
3.

Beslutning fra sidst:
Ansøgning om lån

Alle
I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

JAL orienterer:
Ansøgning om lån til syn og skøn endnu
ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.
Jørn har anmodet om at få sat tal på

4.

Beslutning fra sidst:

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

ES orienterer:
Der er bestilt Brandtilsyn hos Vejle Brandvæsen.

Brandtilsyn
.
5.

Beslutning fra sidst::

Ansvarlig

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

Intet

Jørn

Tid

Til ny behandling
6.

7.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Paragraf 3, stk 1 – ordlyd ændres fra: 10
hverdage til: 8 hverdage.

Jørn

Forretningsorden

Godkendelse

Tema:

Kristelig Dagblad og Vejle amts folkeblad

Forslaget vedtaget.

Jørn

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag:

Esther

Gl. tilbud på lysestager

Gl. tilbud på lysestager annulleres skriftligt.

ES tager sig af at annullere det gl tilbud
pga mislighold af aftalen.

Bilag
3/MR
28.01.15

Digitale aviser til Martin:
Kristelig Dagblad og Vejle
amts folkeblad
8.

Nyt tilbud ved andet firma indhentes.
9.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Honorar.

Fastsættelse af honorar, ifølge Provstiet

MSA arbejder på at indhente nye tilbud.
MR følger Provstiets anbefalinger for fastsættelse af honorar.

Jørn

Sognehusudvalg:

PK orienterede om seneste møder.

Poul

Præstegårdsudvalg:

JAL indkalder til møde

Jørn

Faste punkter

10.

Kort nyt fra udvalgene, og Morten Søe Andersen
senest 10 dage inden menighedsrådsmøderne.

JAL fornyr aftale med TT multiservice
JAL aftaler muldvarpebekæmpelse

Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.
Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

Kirkegårdsudvalget:

ES indkalder snart til første møde

Esther

Drøftelse omkring digitale kirkegårdskort
Udvalg for børnearbejde:

Intet nyt

Esther

Sekretær

Den digitale arbejdsplads – er svært tilgængelig

Åse

Aktivitetsudvalg:

Orientering fra møde i januar

Annette -Åse

Præst, Martin Eriksen

Alle er glade for, at Martin er tilbage på
sin post!

Martin

Graver, Morten Søe Andersen.

Orientering .

MSA ønsker fokus på arbejdsmiljø Gennem at få en
Arbejdsmiljømappe og APV – udformet af et firma.
Det vil beløbe sig til ca 4000 kr.

Dette er bevilget.

Kasserer:

Afbud

Bent

Kirkeværge:

Optælling af inventar – ingen mangler.

Poul

Bevilget at der lægges stenmel omkring
sten i plæne.
11.

Meddelelser fra formanden

Donering af kr. 1000 til opholdsstedet Møldrup.
Gudstjenesteværksted: Gauerslund Sognegård 24.
marts kl. 19-21 koster kr. 150. Tilmelding 15 marts.
Den 5. februar inviterer Provstiet til møde i Vor
Frelser Kirkehus, Strandgaden 2 A, Vejle. Formål:
Fælles målsætning for arbejdet i menighedsrådene.
Distriktsforeningen inviterer til generalforsamling
onsdag den 4. februar kl. 19,30 i Gårslev Kirkehus
Ansøgningsfrist på Vækstpulje i marts og september. Er der noget vi skal søge til?
Møde den 3. marts kl. 16.30-18 i Johanneshuset Haraldsgade 10, Vejle. Mødets formål: Diskutere administrative opgaver, personregistrering, personalemæssige arbejdsopgaver. Med andre ord at samle
administrative opgaver under et tag som i Kolding
og Fredericia.

Vi beslutter at støtte med samme beløb
som tidligere – JAL undersøger dette.
Stillingtagen på næste møde (pkt 17)
Ingen kan deltage

Ingen kan deltage

Sættes på igen på næste møde

Ingen deltager

Jørn

Afholdt møde med advokat om syn og skøn den
15. december. Involverede parter har fået brev
herom.
Repræsentant til repræsentantskabet for Ungdomspræsten og skole- kirke samarbejdet i Vejle Provsti
12.

13.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Ansættelse af sekretær.

Nyt fra præsten

Kirketælling. Hvordan forholder Ødsted Kirke sig
til kirketælling: Administration af tælling?

Deles med Skibet, Bredsten, Højen, skal nu også
være sekretær for Ødsted og Jerlev.

Advokaten arbejder på tema for syn og
skøn.

AP er valgt og AP deltager i førstkommende møde
Sekretær Marianne Fuhlendorf som er
ansat ved Skibet, Bredsten, Højen og Jerlev
kirker. Er nu også ansat med 5 timer ved
Ødsted Kirke pr 1.2.15

Annette og Esther.

MBE orienterer om kirketælling i Haderslev stift.

Martin

Der udpeges en tovholder for hver aktivitet, som er ansvarlig for optælling. MBE
tager kontakt. Og laver et skema. Tallene
indberettes af MSA, evt sekretæren.
14.

Nyt fra personalet

Morten:

Der er afholdt møder med kontaktperson

Morten

15.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?

Vi har holdt os rimeligt til emnet.

Jørn



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

16.

Mødekalender

Ajourføring.
Menighedsrådsmøder sidste onsdag i hver måned

God stemning
Opmærksomhed til at orienteringpunkter
ikke bliver drøftelser
Fællesmøde med Jerlev MR d. 18. Februar.(afbud fra ES og ÅS)

Jørn

Tema: Gudstjenesteformer – stillingtagen
til evt deltagelse i Gaurslund (ad pkt 11)
(MBE)

Jørn

undtagen december, juli og august.

17.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden 14 dage før
møde.

Vækstpuljen – (ad pkt 11) evt i fht børnearbejde.

18.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet
Liste over kirkekaffe

Sogneindsamling d. 8. Marts til Folkekirkens Nødhjælp
ÅS laver en liste fra marts og fremefter.

