Referat nr. 13 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
Menighedsrådsmødet er offentligt
Deltagere: Jørn Aagaard Laursen, Annette Peschardt, Lene Karlsbjerg, Åse Schrøder
Fraværende: Karin Møller, Bent Nielsen, Martin Bonde Eriksen, Morten Søe Andersen
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Vi synger en sang.

Beslutning

Godkendelse af referat nr.12
Godkendelse af dagsorden
2.

Kirkens liv og vækst.

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Godkendt

Åse

19.30

Martin

19.40

Jvf pkt 9 – husk der altid skal navn på, hvem
der er ansvarlig.
Beslutning:

Punktet udsat da Martin er fraværende

Opfølgning på referat fra
sidste møde

Alle

Til ny behandling
3.

Udendørslys ved P. plads ved
kirke og sognehus.

Beslutning: Etablering af udendørslys inden mørketid til efteråret 2018

Få de store sten ved Sognehuset fjernet og få
etableret udendørs lys i stedet.

Jørn

19.55

4.

Ur til varmeindstilling i kirken

Beslutning: Uret har været indsendt til undersøgelse for fejl, uret havde ingen fejl. Hvad gøres der
fremadrettet?

Loggen viser, at varmestyring ikke har fungeret optimalt.

Lene

20.05

Sognehus udvalg: 1. års gennemgang af sognehus
pågår.

Der er revner i gulv i foyeren og gulvet er
ikke ensartet i farven.

Jørn

20.35

Lene og Morten tager en drøftelse om muligheder.

Faste punkter
e9.

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

Døre – udvendige skinner. Dørpumper på
indvendige døre. Dørstopper udenfor.
Vandhaner, en fejl, der skal rettes på varme-

system
Maler – handicaptoilet, smårettelser.
Jørn følger op – afklaring forventes til næste
møde.
Opfølgning på graverfaciliteter
Kirkegårdsudvalg:

Skrivelse sendt til stiftet.
Stenmel i kirken – Jørn snakker med Morten
om at få stenmel støvsuget op – Jørn skaffer
ny sandblanding som anbefalet af Kuno Mielby.

Åse/Jørn

20.55

Der er etableret kontakt til museet vedr.
gravminder.
Udvalg for børnearbejde:

Forslag – at afholde et årligt møde med frivillige og medarbejdere omkring børnearbejdet,
f.eks i efteråret.

Karin og Jørn

Opfølgning på næste møde
Sekretær:

Intet nyt

Karin

21.00

Præst:

Intet nyt

Martin

21.10

Kasserer:

Gennemgang af foreløbig regnskab for 2017
ved Bente Loft. Bente deltager ved næste
møde d. 21/3.

Jørn i Bents
fravær

21.25

Lene

21.45

Vedr. Bilag fra Brugsen: af hensyn til posteringer i regnskabet, skal det altid fremgå af
alle bilag, hvad formålet for indkøbet er
Kirkeværge: Tilbud vedr. fældning og genplantning på kirkegård fra Nørskov

Lene indhenter et tilbud mere fra anlægsfirma Nygaard
Lene har kontaktet Kuno Mielby: udskiftning
af lægte kan afvente omlægning af taget.
Lene kontakter murer, maler og tømrer i hht
kirkesyn
Rensning af orgel foregår 22/5 til 1/6.

Gulvet skal være ordnet inden (Jørn)
Aktivitetsudvalg

Gennemgang af planlagte aktiviteter.

Lene

5.

Meddelelser fra formanden

Radonundersøgelse af præstegården er
iværksat, teknologisk institut står for undersøgelsen. Ca. 7000 kr + moms

Jørn

21.55

6.

Meddelelser fra kontaktperson

Der har været afholdt møde med personalet
på baggrund af en henvendelse til menighedsrådet.

Annette

22.10

Morten, Hans
Jørgen

22.20

Jørn

22.25

Karin

22.25

Morten har ansøgt om kursus i Kirkens vedligehold og teknik. – Kurset bevilges.
7.

Nyt fra personalet

8.

Mødeevaluering

Intet nyt


Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

9.

Mødekalender

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

Møde i marts er ændret til d. 21. marts.

10.

Punkter til næste dagsorden.

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage
inden mødet.

1) Mere liv i Sognehuset – hvad kan vi gøre?
Pris? Aktiviteter? Hvad gør andre sognehuse?

22.25

2) Renovering af P-plads
3) Forslag om årligt møde med frivillige og
medarbjedere vedr børnearbejde
11.

Eventuelt

22.30

