Dagsorden til menighedsrådsmøde
Onsdag d. 26. februar 2014 kl. 19 – 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Afbud: Esther Smidstrup, Martin Bonde Eriksen, Morten Søe Andersen

Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1. Godkendelse af referat og
dagsorden
2. Regnskab

Gennemgang af regnskab 2013

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Godkendt. Dog udgår pkt 8 i dagsorden.

Lis

Regnskab er gennemgået med diverse
bemærkninger, herunder:

Bente

Jf. note 3: kirkelige aktiviteter, budgettering og kontering af organistens løn er ikke
samstemmende. Refusion vedr. hendes løn
er indgået.
Jf. note 4: Anvendt mindre end budgetteret, blandt på udvendig vedligehold, vedligehold og anskaffelse af maskiner.
Regnskabet kan rettes til indenfor den
kommende måned, hvori beløb kan flyttes.
Det vil blive foreslået at der bliver fastsat
beløb til brug for renovering af parkeringspladsen ved kirken.
Der skal tillige fastsættes beløb til udvendig vedligehold.
Regnskab skal indleveres inden 1. april.

Marianne

Tid

30 min

Opfølgning på referat fra
sidste møde
3. Beslutning fra sidst:
Godkendelse af kirkesanger samarbejdet mellem
Højen, Jerlev, Ødsted
4. Beslutning fra sidst:
Kursus ansøgninger

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

Procedure vedr. kurser og
transport

Lis

Orienteret om, at ansøgning om kurser skal
indeholde oplysninger om kørsel og over-

Lis

Aftalen er underskrevet

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Der er talt med medarbejderne

5. Beslutning fra sidst:

Aftalen er underskrevet og indsendt.

natning.

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

Procedure for transport ved kurser skal
indarbejdes i vores personalepolitik.

Procedure skal indarbejdes i personalepolitik.

Ikke foretaget endnu.

Inge

Er dette gennemført? Udsat fra sidste møde
6. Beslutning fra sidst:
Indkøb af maskine

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

Orientering givet.

Lis

Orientering givet.

Lis

Der er truffet aftale med Vemas
7. Beslutning fra sidst:
Kirkens P plads på Vesterbyvej

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

5 min
19.35

Der er udført prøvegravning. Der arbejdes videre
med sagen

Til ny behandling
8. Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag:

Maskinhandel
9. Tema:
P plads ved Vesterbyvej

Begrundelse og beslutningsforslag:
Forslag: Der indhentes tilbud på renovering af pladsen, så beløbet kan indregnes i budgettet

Løvsugeren er solgt, hvorfor punktet ikke
behandles.

Marianne,

5 min

Morten

19.40

Der indhentes tilbud i forhold til to forskellige løsninger, enten en totalrenovering,
eller renovering af eksisterende belægning.

Lis

10 min
19.50

10. Tema:
Personalehåndbog

11. Tema:
Arbejdsmøde vedr. Kirkenettet og Kaboo
12. Tema:

13

14

Begrundelse og beslutningsforslag:
Håndbogen trænger til revidering. Der er indgået
nye aftaler
Begrundelse og beslutningsforslag:
Forslag til dato: D. 19. marts kl. 16 – 17.30

Begrundelse og beslutningsforslag

Revidering planlægges af Marianne og
Inge.

Lis

10 min

Inge

20.00

Mødedatoen er ændret til 7.maj 16-17.30.
Alle menighedsrådsmedlemmer forventes
at deltage.

Lis

5 min

Drøftelse af en ændring af valg til menighedsrådet. Lis orienterede om, at provsten
har meddelt at dette kan gøres ved lokalaftale. Sagen drøftes på et senere menighedsrådsmøde.

Lis

Menighedsrådsmøde flyttes til d. 27.marts
kl. 18.

Lis

Lis

Orientering om MR valg

På Kirkenettet er der oplysninger om valg for forsøg
med toårig valgperiode

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag:

Dato for marts MR møde

På grund af budgetsamråd d. 26. marts foreslås MR
mødet afholdt d. 27. marts

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

30/3: Lis

Kirkekaffeplan

Datoer:

13/4: Inge

20.05

10 min
20-15

5 min
20.20
10 min
20.30

11/5: Kenneth
25/5: Marianne

15

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

27/3 Henrik

Kaffeplan til menighedsrådsmøder

Datoer: D. 27. marts, d. 28. maj

30/4 Esther

Lis

5 min
20.35

21/5 Kenneth

Faste punkter

16

Kort nyt fra udvalgene, senest 10 dage inden menighedsrådsmøderne,

Sognehusudvalg:

Materialet er sendt til stiftet for 2.gang,
finansieringsplanen er indsendt til provstiudvalget. Landzoneansøgning behandles

Henrik

5 min
20.40

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

aktuelt ved Vejle Kommune.
Nedrivningsattest afventer byggetilladelsen.
Provstiet ønsker ikke møde med sognehusudvalget, før stiftet har udtalt sig.
Præstegårdsudvalg

Kirkegårdsudvalg

Aktivitetsudvalg

Flagstangsknop er indkøbt.

Esther,

2 min

Kenneth

20.42

Dansk Brandteknik anmodes via udvalget
om en skriftlig opstilling af pris og ydelse,
således at vi kan sammenligne mellem de
to. Ved henvendelse til Vejle Brandvæsen
er oplyst at det koster 350 kr. pr. brandslukker samt årligt abonnement.

Esther

2 min

Kenneth

20.44

Opfølgning på afholdte arrangementer:

Inge

2 min

Sangaftner Udmærket tilslutning. God
feedback.
Til de ni læsninger var der forholdsvis
mange til stede, både i Ødsted og i Jerlev.
Til nytårsaftensgudstjeneste var omkring
100 til stede i Ødsted.
Positiv stemning i forhold til spaghetti
Gudstjenester., med rimelig god tilslutning, ca. 30 pr. gang.
På grund af nuværende manglende rammer, startes det op igen, når vi har det nye
sognehus
Drøftelse af kommende arrangementer:

Sogneaftener

20.46

Der er planlagt en filmaften: Vi ser ”Resten
af dagen”
En foredragsaften med Inger Marie Raunkiær.
Studiekreds i forsamlingshuset.
Kyndelmisse
Forårsmøde i Højen: Bag havet.
9/3: Sogneindsamling: 16/3: Fangerkoret. .
Der er aftalt koncert med Esther Brohus.
Nasser Khader kommer og afholder foredrag efteråret 2015.

17

Meddelelser fra formanden

Referat af møde vedr. målsætninger og prioriteringer
Præstevikaropslag/plan

Drøftelse af overordnede tanker om forøget samarbejde ml. kirke og skole på
baggrund af drøftelse på formandsmøde.

Lis

15 min
21.01

Sogneindsamling d. 9/3.
Ansøgningsperioden udløber d. 31/3 vedr.
dækning af Martin Bonde Eriksens barselsvikariat.
Plan for procedure omkring ansættelsessamtaler: møde d. 3/4, hvor ansøgere
drøftes. Pga. forfald til møde d. 3 /4 drøftes øvrige forslag til datoer; i spil er d. 1.4
eller 4.4. Provsten må afklare, om mødet
skal fastholdes d. 3/4 .
18

Meddelelser fra kontaktpersonen

Planlægning af medarbejdermøde er i
gang.

Marianne

5 min

Inge

21.06

19

Nyt fra præsten

Martin deltog ikke pga. sygdom

Martin

5 min
21.11

20

21

22

Nyt fra personalet

Møde-evaluering

Mødekalender



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring

Morten deltog ikke på mødet pga. ferie.
Morten har bedt om at der orienteres om,
at loftet i graverhuset nu tømmes helt.

Morten

Punktet omkring regnskab tog lang tid,
men ellers en nogenlunde kontinuerlig
følgen planen.

Lis

Ajourføring foretaget.

Lis

5 min
21.16
5 min
21.21

2 min
21.23

23

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Lis

7. min
21.30

Ref. Inge Lolk 27/2-14.

