1. Velkommen til menighedsmøde. Emnet i aften er sammenlægning af Ødsted og Jerlev
menighedsråd.
Arbejde med sammenlægning af Ødsted og Jerlev menighedsråd har stået på et godt
stykke tid. I forvejen har vi et godt samarbejde på tværs af menighedsrådene med ca. 2.
fællesmøder om året, dog har mødeaktiviteten været højere i forbindelse med planlægning
af sammenlægningen.
Formålet med menighedsmødet er at orientere om planer for sammenlægning af Ødsted
og Jerlev menighedsråd, herunder også afstemning om sammenlægning af de to
menighedsråd.
Ligeledes vil der være en orientering fra menighedsrådene om året, der er gået siden sidste
menighedsmøde.
2. Procedure for sammenlægning:
En sammenlægning af MR skal vedtages ved selvstændig afstemning på
menighedsrådsmøder og menighedsmøder i begge sogne helt uafhængigt af hinanden.
Bliver det nedstemt på bare ét af møderne, falder forslaget.
Begge menighedsråd har godkendt sammenlægning på menighedsrådsmøder uafhængigt
af hinanden.
For at stemme til menighedsmødet separat i hvert sogn, skal man være medlem af
folkekirken og være fyldt 18 år. Samt være medlem i enten Ødsted eller Jerlev sogne
Vedtages sammenlægningen af menighedsrådene ved skriftlig afstemning på dette møde i
aften, vil ikrafttrædelse blive efter næste menighedsrådsvalg. Det skal præciseres, at begge
sogne skal vedtage sammenlægningen ved et flertal i begge sogne.
Vedtages sammenlægning ved menighedsmøder i Ødsted og Jerlev kører processen videre,
og sammenlægningen vil være en realitet efter valget i 2018.
Ved næste menighedsrådsvalg i 2018 bliver der opstillingsmøder i hvert sogn, som vi
kender det i dag, og proceduren er den samme, som vi kender den i dag. Der bliver opstillet
en række kandidater, og herefter bliver der valgt nye medlemmer til rådet, 5 fra hvert
sogn. Siddende medlemmer af menighedsrådet kan genopstille ligesom tidligere.

Finder menighedsrådene ud af, at fordelingen eller antal af MR medlemmer skal tilrettes
ved kommende valg 2020, kan dette lade sig gøre.
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3. Hvorfor ønsker menighedsrådene at blive slået sammen?
Det gør vi, fordi vi for eksempel i forvejen har fælles aktivitetsudvalg, præstegårdsudvalg
og studiegrupper. Vi arrangerer fælles frivilligdag, medarbejderdag og fællesspisning. Vi har
fælles præst, kirkesangere og delvis organist. Vi ønsker på længere sigt også et tættere
samarbejde på kirkegårdene, og der kan også blive tale om at dele maskiner.
På et fællesmøde har begge MR besluttet et antal medlemmer i et samlet MR, hvor vi
sammenlagt er 10 medlemmer, 5 fra hvert sogn.
Posternes fordeling som følger:
a.
b.
c.
d.
e.

Formand fra sogn a.
Næstformand fra sogn b.
Kontaktperson: En person fra hvert sogn.
Kasserer: En person i samarbejde med en fra hvert sogn.
Kirkeværge: En fra hvert sogn.

Menighedsrådsmøder skiftevis i hvert sogn.
Et fælles budget og CVR nr. samt fælles forsikringer. Kirkegårdene konteres på adskilte konti, så
kirkegårdene styres økonomisk adskilt fra hinanden.
Fordele ved sammenlægning:
a. Nemmere beslutningsprocesser, færre møder, skabe sammenhæng mellem
sognene. Vi arbejder allerede som om, vi er et fælles menighedsråd på mange
punkter. Bedre økonomi, ved det at vi kan klare os med en regnskabsfører. Et
større MR dvs. flere om at dele arbejdet, men samlet set er der en person mindre
i rådet.
b. IT, besparelse. 1 medlemskab af Landsforeningen af menighedsråd. Møder i
Provstiet halveres, ved en sammenlægning er der kun et møde.
Udfordring/ulemper:
c. Økonomien er en stor post at slå sammen, men det er kun en gang at få lavet en
kontoplan, der kan styre de to kirker.
d. Sammenlægning træder i kraft ved valget i 2018 1 søndag i advent, hvis
menigheden godkender vores fremlagte planer.
e. Et fælles budget og CVR nr. samt fælles forsikringer. Kirkegårdene konteres på
adskilte konti, så kirkegårdene styres økonomisk adskilt fra hinanden.
Afstemningsresultat for Ødsted den 7. november: Fremmødte: 33 personer. Afgivet stemmer: 29
ja stemmer, 1 blank og 3 undlod at stemme.
Afstemningsresultat for Jerlev den 9. november: Fremmødte: 23 personer. Afgivet stemmer: 20 ja
stemmer og 3 nej stemmer.
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