Dagsorden til menighedsrådsmøde
Onsdag d. 27. november kl. 19 – 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Fraværende: Martin Bonde Eriksen.
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Referatet er godkendt.

Lis

19.00

Plan er udarbejdet jf. referat

Lis

Plan er udarbejdet jf. referat

Lis

Plan er udarbejdet jf. referat.

Lis

Opfølgning på referat fra
sidste møde
Beslutning fra sidst:

2.

PR strategi vedr. aktiviteter
2.

Beslutning fra sidst:
Brug af spejderhuset

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Der er udarbejdet en plan.
I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Der er udarbejdet en plan.

3.

Beslutning fra sidst:
Havekontrakt for præstegården

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

19.05

Der er udarbejdet en plan.

Til ny behandling
4.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Valg af formand og næstformand

Ifølge vedtægterne

Lis Richter Hansen er genvalgt som formand.
Esther Smidstrup er genvalgt som næstformand.

Lis

10 min

19.15

5.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Syns og skønssag/præsteboligen

Redegørelse for møder i provstiet samt beslutning
for syns og skønssag vedr. præstebolig

Diverse problematikker er drøftet med
provstiet.

Lis

15 min
19.30

Provstiet tilbyder 100.000 kr til KG Hansen
med henblik på at udbedre manglerne.
Dette har firmaet afvist.
Der indstilles til provstiet, at der køres en
syns- og skønssag mod HG Hansen.

6.

7.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Lis udsender mulige mødedatoer.

Martin

Gudstjenesteformer

Ny dato til møde skal fastlægges

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Nyanskaffelser til kirkegården, kirken og præstegården

Indkøb af:

-

Lyseholdere til kirkebænke

Morten

Vaser med holdere

-

Skraldespande med sortering

Lis

Skraldespande med sortering

-

Vaser med holdere

Lyseholdere til kirkebænke

-

Sækkevogn til skilt

19.35
Det er besluttet, at der indkøbes følgende:

Marianne

9.

10.

10 min

19.45

Sækkevogn til skilt til opslag ved præstegården
8.

5 min

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Procedure for transport ved kurser skal
indarbejdes i vores personalepolitik.

Procedure vedr. kurser og
transport

Økonomi for både kurser og transport ved ansøgning

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

15/12 Esther Smidstrup/Henrik Bilberg

Kirkekaffeplan

D. 31/12 Champagne

31/12 Lis Richter Hansen

D. 19/1 – d. 23/2

19/1

Kenneth Baun

23/2

Henrik Bilberg

2/2

Susanne Winther spørges

Lukket
punkt

Marianne

10 min
19.55

Konkret sag drøftet på lukket møde p.g.a
personaleforhold

Tema:

D. 29/1, d. 26/2, 26/3, 30/4,

29/1 Inge Lolk

Kaffeplan for MR

maj?

26/2 Lis Richter Hansen

Lis

5 min

20.00

Lis

5 min
20.05

26/3 Henrik Bilberg
30/4 Esther Smidstrup
21/5 Kenneth Baun
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:

Bygningens placering på grunden er lagt
fast ud fra de foreliggende tegninger fra
arkitekten. Der holdes møde med provstiet
d. 3/12, hvordan projektet fremlægges,
inklusiv budget herfor. Formand og næstformand i sognehusudvalget deltager.

Henrik

10 min
20.15

Besøg i Skanderup kirke aftalt til d 4/12 for
at se sognehuset dér mhp.at se på overflader, der er anvendt dér.
Præstegårdsudvalg

Intet nyt

Kenneth

2 min
20.17

Kirkegårdsudvalget

Beslutning om placering af sted til bevaringsværdige sten på kirkegården udsættes
til efter kirkegårdsvandring til foråret.

Esther

10 min
20.27

Vedtægtsændringer drøftes på næste møde.
Det skal undersøges i forhold til konsulentrunde, i forhold til at der skal tilmeldes/bestilles.
Træfældning: der er fældet en del allerede,
og der skal følges op på yderligere mulig
fældning senere.
Scenen anvendes i år som sidste gang i
kirken.
Aktivitetsudvalg

Der er nedsat nyt aktivitetsudvalg fælles
for Ødsted og Jerlev kirke.

Martin, Inge

15 min
20.42

Aftalt nyt møde i januar.
Mødefrekvens i udvalget aftalt fremadrettet.
12.

Meddelelser fra formanden

Havearbejde ved præsteboligen

Lukket
punkt

Konkret sag drøftet på lukket møde p.g.a.
personaleforhold

Lis

10 min
21.52

Salget af skov er underskrevet.
13.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Referat fra ERFA møde
Referat vedr. diakoni

ERFA-mødet: elektronisk arbejdstidsregistrering vinder indpas. Beslutningen træffes kirkeministerielt.

Marianne/Inge

10 min

Martin

10 min

21.02

Møde om diakoni: Møde på skolen i oktober.
Maria Meinert og Maria Hoffmann Roed
samt Martin Bonde Eriksen orienteret om
diakoni. Flere muligheder blev nævnt:
pasningsordning for sygt barn, transport af
børn til fritidsaktivitet, fokus på hjælp af de
af vores medborgere, der har brug for en
hjælpende hånd, en besøgsordning, samt
måltidsfællesskaber.
Besluttet måltidsfællesskaber i dec., jan.,
febr., marts og april
14.

Nyt fra præsten

Præstens arbejdsopgaver

Udsættes

21.22
15.

Nyt fra personalet

2 min

Dennis stopper d. 8/12, holder ferie primo
december, og gør sine opgaver færdig.

21.24

Grandækning er afsluttet.

16.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?

Vi bliver bedre til at holde formen på mødestrukturen.
Minutfastsættelse er rart på dagsorden.

Lis

5 min
21.29



Hvordan kan vi gøre det bedre?

17.

Mødekalender

Ajourføring

22/1: arbejdsgruppe, der afholdes møde i
Vejle. Der skal tilmeldes hurtigt.

Lis

18.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Kasser med konfirmandbilleder: Morten
sikrer, at de er kommet indenfor i præsteboligen.

Lis

På næste møde behandles kirkegårdsvedtægterne
med de ændringer, der er arbejdet med i kirkegårdsudvalget.

Dagsorden : Lis Richter Hansen
Referent: Inge Lolk

Esther og Marianne sørger for servering til
kommende 1.søndag i advent til arrangementet i kirken.

5 min
21.34

