Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag d. 28. august 2014 kl. 19 – 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

2.

Bilag
nr.

Godkendelse af referat og
dagsorden
Kvartalsregnskab

Referat

Tid

Godkendt.

5 min

Marianne fraværende til mødet

19.10

Udsat

Gennemgang af regnskab

Ansvarlig

Marianne

20 min
19.30

Opfølgning på referat fra
sidste møde
3.

Beslutning fra sidst:

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

4.

Beslutning fra sidst::

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

Gaveregulativet skal revideres

Der arbejdes på at finde et tidligere regulativ, inden der træffes beslutning om gaveregulativet. Evt. kontakt til menighedsråds-

Er arbejdet gået i gang?

foreningen.

5 min
Marianne/Inge

19.35

.

Til ny behandling
5.

6.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Iværksætterpulje

Forslag: Ansøge om midler til diakoni/sognemedhjælper

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

1

Besluttet at vi ansøger om midlerne. Sidste
frist for ansøgningsfrist er d. 31/8.

Anna Marie/Lis

5 min

Pris på godkendt materiel 9000,- kr. Det
afklares inden næste møde, om der er bud-

Marian-

10 min

19.45

Bærbar PC til graver

Forslag om indkøb af bærbar PC til graver.
Udsat fra sidste møde

7.

8.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Anmodning om lån af
kirken

Lokalrådet ønsker at afholde koncert med entre i
efteråret. Overskud tænkes at gå til Ødsteds forskønnelse

Tema:

Drøftelse. Afsøgning af muligheder for frivillige
deltagere.

Børneklubben

Udsat fra sidste møde

9.

getmæssig mulighed for indkøb af dette.
Der træffes beslutning på næste møde om
evt. indkøb.

ne/Inge

19.55

Det er besluttet at give tilsagn om koncerten arrangeret af Lokalrådet. Vi tilslutter os
dette udfra vores gode samarbejde med
lokalrådet, og kan stå inde for indholdet af
koncerten.

Lis

5 min

Udsat til næste møde.

Marianne

20.00

Vi har stor bevågenhed i forhold til at finde
frivillige, som kan hjælpe til i børneklubben. Det overvejes, om vi skal have et
korps at trække på.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Menighedsrådsmøder:

Kaffeplan til kirken og MR
møder

Fastsættelse af datoer

24/9

Henrik

29/10

Inge

19/11

Lis

10 min
20.10

Lis

5 min
20.15

Kirkekaffe

10.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

2060 kirkegårdsplan

Godkendelse af planen

14/9

Esther

19/10

Kenneth

16/11

Lis

Vi giver vores overvejelser videre til kommende menighedsråd mhp videre arbejde
med kirkegårdsplanen i det nye råd. ”Forslag til fremtidsplan for Ødsted kirkegård”
videregives til rådet som arbejdsredskab.

Henrik

Der er afholdt møde med arkitekten, hvor
det nye bygningsforslag er drøftet. I for-

Henrik

10 min

20.25

Faste punkter

11.

Kort nyt fra udvalgene, senest 10 dage inden me-

Sognehusudvalg: Referat fra møde med arkitekt

5 min

nighedsrådsmøderne,
sendes referater fra udvalgsmøder til formanden,
der sender disse referater
ud sammen med dagsordenen.

20.30

hold til det omfatter det, at kapelfunktionen nedlægges. Omkring dette har vi indgivet en forespørgsel om dette.. Arkitektens pris skal aftales – dette er ikke endeligt. Skitsen skal helst være godkendt inden
dette menighedsråds fratræden, om muligt.
Præstegårdsudvalg: Økonomi vedr. haveanlæg

Esther drøfter postering af udgiften med
kassereren.

Esther

5 min
20.35

Morten er fortsat ansvarlig for at sende
maskiner til reparation.
Kirkegårdsudvalget: Seneste nyt

Kirkegårdsudvalgsmøde afholdes d. 4/9
kl. 19.30.

Henrik

5 min
20.40

Forslag om at søge om 5% midler til reparation af kirkediget.
Reparationsarbejdet sættes i gang af af
Oxholm.
Aktivitetsudvalg: Seneste nyt

12.

Meddelelser fra formanden

Cirkulere vedr. tjenestebolig
Seneste nyt vedr. præstebolig
Referat fra budgetsamråd

Ingen møder siden sidst. Næste møde d.
23/9. Frist for oplysninger til menighedsrådsbladet: 15. oktober

Inge

Formanden orienterede om disse punkter i
forhold til syn.

Lis

Formanden har været til budgetsamrådsmøde, hvor der var en konsulent fra kirkeministeriet om et screeningstilbud. Dette
gives videre til kontaktpersonerne.
Der er lavet en ny budgetmodel, som blev
drøftet indgået.
Seneste nyt omkring præstebolig, udgifter
til konsulent på præstegården, - det kan
ikke oplyses, hvad der skal betales.

5 min
20.45
10 min

20.55

13.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Den ansatte sognemedhjælper har meddelt,
at hun alligevel ikke kan starte. Vi må
derfor finde en midlertidig løsning. Perioden indtil maj/juni ’15.

Marianne/Inge

5 min

Anna Marie

10 min

21.00

Formand for sognemedhjælperforeningen
skal spørges, om hunkender nogen, og evt.
forespørgsel hos lokale sognemedhjælpere
i oplandet.
Morten har ansøgt om kursus, dette afklares inden næste menighedsrådsmøde, da
det ikke kan vente.
14.

Nyt fra præsten

Orientering om konfirmandundervisning

Der er tilmeldt 29 konfirmander. 28 af dem
deltager på lejr 6.-8.september til Viborg.
30/9 skal de med på tur til fængslet i Møgelkær.

21.10

Frist for indlevering til menighedsrådsbladet er d. 15. oktober.
15.

Nyt fra personalet

Intet at bemærke

Morten

5 min
21.15

16.

17.

18.

Møde-evaluering

Mødekalender

Evt.



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Fællesmøde med Højen Jerlev, Ødsted d. 31/8

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Ikke evalueret.

Lis

5 min
21.20

Mødet afvikles med start til gudstjeneste i
Højen kirke kl 14.
Intet at bemærke

Lis

2 min
21.22
8 min
21.30

Ref. Inge Lolk

