Dagsorden til menighedsrådsmøde
onsdag d. 29. januar kl. 19 – 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Til stede: Lis Richter Hansen, Marianne Rossen-Jørgensen, Henrik Bilberg, Kenneth Baun, Esther Smidstrup, Morten Søe Andersen og Martin Bonde Eriksen (referent)
Afbud: Inge Lolk
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

2.

Underskrivning af tiltrædelsesprotokollat og beholdningseftersyn

Orientering om revisionsfirma for 2013-2015,
Underskrivning af protokollat

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Referat er godkendt
Pkt. tilføjes til dagsorden: 10a: godkendelse
af Kirkegårdsvedtægter

Lis

”Eftersynet har ikke givet anledning til
yderligere revisions- eller regnskabsmæssige bemærkninger”. Protokollatet underskrevet. Inge opsøges, så også hun kan
skrive under

Lis

Sækkevogn anskaffet til præstegården.
Affaldsstativerne kommer til foråret.
Kræmmerhuse til gravsteder også anskaf-

Lis

Tid

5 min
19.10

Opfølgning på referat fra
sidste møde
3.

Beslutning fra sidst:
Nyanskaffelser til kirkegården, kirken og præstegården

4.

Beslutning fra sidst:
Procedure vedr. kurser og
transport

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Nyanskaffelser til kirkegården, kirken og præstegård er gennemført.

Inge står for det. Vi vender tilbage med

Procedure skal indarbejdes i personalepolitik.

Beslutning: Pkt. 4 udsat

Er dette gennemført?

19.12

fet.

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

punktet.

2 min

Marianne

4 min

Inge
19.16

Til ny behandling
5.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Godkendelse af kirkesangersamarbejdet

Ordning siden 1. maj 2013 gennemgås og godkendes

Ordningen skal godkendes på menighedsrådsmøde og underskrives af formændene
i Højen, Ødsted og Jerlev.

Marianne

5 min
19.21

Ordningen godkendes af menighedsrådet.
6.

7.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Kursus ansøgninger

Ansøgninger fra sekretær og organist. Herunder
nuværende arbejdsbeskrivelser

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Indkøb af maskine

Maskinen bliver demonstreret på kirkegården d. 23.
januar

Lukket punkt

Marianne

20 min
19.41

Bilag 1

Beslutning: Vi anskaffer os maskinen. En
Egholm 2100 fra Vemas. Vi køber den uden
kost, men fremadrettet kan der være mulighed for at købe flere funktioner til maskinen.

Morten

5 min
19.46

Vemas står ligeledes for servicering.
Der skrives en mail, og vi køber maskinen
med det forbehold, at hvis brugen efter
kort tid viser, at det ikke er et hensigtmæssigt køb, så skal købet trækkes tilbage.
8.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Kirkens P plads på Vesterbyvej

Der skal findes en løsning på vandproblemet

Vi skal undersøge, hvordan lagene i bunden er på parkeringspladsen, og så skal vi
finde ud af, hvad der skal gøres. Det lader
til, at faldet ikke er hensigtsmæssigt.

Lis

10 min

19.56

Vi ringer til Carsten Bjerre for at spørge,
om han kan grave et hul for at finde ud af,
hvilke jordlag der er under overfladen.
Bilerne parkeret ved præstegården: Martin
taler pænt med naboerne.
9.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Fællesspisning

Lokaler samt økonomi

Det giver underskud. Der er ikke budgetteret med så meget til den slags. Underskuddet har ikke været så stort, men vi skal
tænke på, om det skal budgetteres i 2015.

Martin/Lis

10 min
20.06

Beslutning: Vi holder øje med udviklingen, men er enige om, at dække underskuddet, så længe det ikke bliver for stort.

10.

Tema:

Forslag til følgende mødedatoer:

Gudstjenesteformer

Workshop: D. 23/2 og d. 30/3 efter gudstjeneste
ELLER
Alm. møder tirsdag d. 4/2, tirsdag d. 18/3 og tirsdag d. 22/4 kl. 19-?

10a

Tema:

Beslutning: Vi mødes til workshop d. 23/2
kl. 11:30. Først frokost, derefter workshop
til kl. 15.

Martin

5 min

20.11

Vi inviterer også medarbejderne, særligt
organist og kirkesangere.
Beslutning: Vedtægterne er godkendt.

Godkendelse af Kirkegårdvedtægter

Faste punkter

11.

Kort nyt fra udvalgene, senest 10 dage inden menighedsrådsmøderne,
sendes referater fra udvalgsmøder til formanden,
der sender disse referater
ud sammen med dagsordenen.

Sognehusudvalg:
Opdatering af projektet

Vi skal lave en opstilling af finansieringen:
En finansieringsplan.

Henrik

10 min
20.21

Vi mangler et revideret skitseprojekt, med
supplerende materiale, så det kan sendes
videre til stiftet og Vejle Kommune.
Hvordan fortsætter vi? Der er aftalt møde
med Metin i marts. Inden da skal vi se på
køkkenet.
Præstegårdsudvalg
Seneste nyt.
Den gamle præstegårdshave

Vejen repareres, når der bliver tørt – af
Højen Maskinstation. Der er lagt jord på.
Beslutning: Kenneth sørger for, at flagstangen bliver genrejst.
Vi skal have sået græs på det stykke, hvor
den gamle præstegård stod. Det ser præ-

Kenneth

5 min
20.26

stegårdsudvalget på.
Kirkegårdsudvalget

Kenneth

Seneste nyt
Aktivitetsudvalg
Seneste nyt

5 min
20.31

Der er lavet en aftale om koncertvirksomhed i Ødsted-Jerlev.

Inge

5 min
20.36

Nasser Khader er bestilt til efteråret 2015.
Der var sogneaften tirsdag d. 28. januar,
med ca. 22 deltagere.
12.

Meddelelser fra formanden

Møder i provstiet
Gammelt inventar i kirker
Pulje liv og vækst
Puljetimer til diakoni: Hvor er vi nu?

Onsdag d. 5. februar er der generalforsamling i menighedsrådsforeningen i Vejle
Provsti. Vi spørger Maria eller Inge, om de
vil fortælle om diakoni.

Lis

10 min

20.46

Energimærkning. Beslutning: vi gør ingenting. Eller rettere: vi melder tilbage, at der
ikke er nogen væsentlige besparelser ved at
foretage en energimærkning. Alle andre
bygninger er enten revet ned eller skal
rives ned.
Honorar til formand og kasserer. Vi følger
de gældende regler.
Forsikringsenheden: bekræftelse på anmeldelse er ankommet.
Gammelt inventar i kirkerne: Vi skal sende
en liste til Leif
Budgetsamråd
Møde om ny præstebolig med en Ole Davidsen. Han mener, det nok ender med en
syns- og skønssag.

13.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Organistens lønforhandling
Gravermedhjælpers lønforhandling

Gravermedhjælperen, Henrik Fogh: Han
har ikke krav på en lønstigning. Der er
forhandlinger i marts.

Marianne

10 min
20.56

14.

Nyt fra præsten

Orientering:
Konfirmandundervisning

Martin orienterede om sine planer med
konfirmationsforberedelsen

Martin

15 min

21.11
15.

Nyt fra personalet

Det er ikke nødvendigt, at man skal kunne
få fat på graveren når som helst.

Morten

2 min
21.13

Graverens nummer stiller videre til arbejdsmobilen, det private nummer skal
ikke stå på hjemmesiden.
16.

17.

Møde-evaluering

Mødekalender

Hvordan gik mødet?


Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring

Udmærket møde. Vi nåede det næsten.

Lis

5 min

21.18
Lis

2 min
21.20

18.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Lis

6 min
21.26

Lis Richter Hansen

