Dagsorden til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 27. marts kl. 18.00 – 20.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1. Regnskab

Godkendelse af regnskab 2013

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Punktet Liv og Vækst skal konteres under
driftsregnskabet i 2014, hvilket ikke er
hensigtsmæssigt. 2013-regnskabet er afsluttet. Der er ingen moms-betaling på
beløbet.

Marianne

18.00

Lis

18.10

Inge og Marianne

5 min

Esther

10 min

Samtlige bilag skal med i regnskabet. Der
foreslås, at der udarbejdes et bi-regnskab,
således at det diakonale arbejde ses på en
særskilt konto separat for sig selv, i kirkens
regi. Eventuelt overskud fra diakoni forbliver til brug for diakoni i sognet.
Opfølgning på referat fra
sidste møde
2. Godkendelse af referat og
dagsorden

Godkendt, dog indsættes et punkt nr.vedr.
salmer.
Under evt. drøftes vores alkoholpolitik

3. Beslutning fra sidst:
Revidering af personalehåndbog
4. Beslutning fra sidst:
Dansk Brandteknik

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Hvor langt er vi i processen?
I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Skriftlig opstilling af ydelse og pris foreligger til

Inge orienterede om personalehåndbogen
med de tilføjelser, der er foretaget. Personalehåndbogen forelægges medarbejderne

18.20

på medarbejdermøde d. 10/4.
Aftalen med Dansk Brandteknik er opsagt
pr. 31.12.14.

18.30

mødet
5. Beslutning fra sidst:
P plads ved Vesterbyvej

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Tilbud foreligger til mødet

Orientering om tilbud fra Højen Maskinstation. Såfremt dette besluttes, skal det
indregnes i budgettet.

Lis

Flagstang er rejst.

Kenneth

10 min
18.40

Til ny behandling
6. Tema:
Præstegårdshaven

Græsplæne, renholdelse, flagstang. Der er indhentet
tilbud i 2013 på plæne samt renholdelse.
Hvor langt er vi med disse punkter?

7. Tema:

Udvalget bedes redegøre for den samlede økonomi

Tilbud på renholdelse, der indgik i 2013
flere tilbud. Vi må forvente at det er dyrere
nu, da terrassen er borte og det skal nivelleres. Det besluttes, at der sås græs.
Der tages initiativ til en at redegøre.

18.55

Esther

Økonomi vedr. spaghettigudstjenester
8. Tema:
Kirkegården

5 min
19.00

Begrundelse og beslutningsforslag
Enkeltstående sager:
Betaling for nedlæggelse af gravsteder.
Forslag: MR betaler

9. Børnearbejdet ved kirken

15 min

Redegørelse for arbejdet p.t.

Udgangspunktet er, at gravstedshaverne
betaler for nedlæggelse. Undtagelse af
betaling vurderes i hvert enkelt tilfælde,
såfremt der indgår ansøgning herom til
menighedsrådet. Det kan afsøges, om man
kan opkræve betaling for nedlæggelsen af
gravstedet v/oprettelsen.

Henrik

Aktuelt forløber kirkens børnetime (ca. 20
børn), kor (5 børn), minikonfirmander samt
konfirmander.

Martin,

15 min

Marianne

19.20

Teen-klubben nedlægges i en periode pga.
manglende medlemmer.
Det undersøges af Martin, hvordan undervisning af koret kan indgå i skolens regi.
Forslag om, at man kan etablere samarbejde med de ældste spejdere i stedet for teenklubben. Martin undersøger nærmere via

5 min
19.05

henvendelse til spejderledelsen.

10. Konfirmationsforberedelse

11. Tema:
Sognehus byggeri

Redegørelse for aftale med Ødsted Skole

Begrundelse og beslutningsforslag
Redegørelse for den aktuelle situation

Martin har aftalt med Flemming Nielsen,
skoleinspektør, at der laves to lejrture med
konfirmanderne, og desuden 4 dage med
undervisning. Dvs. fremadrettet er der ikke
ugentlig undervisning.

Martin

Ansøgningen ved fredningsnævnet, hvilke
har spurgt nationalmuseet og stiftet. Stiftet
oplyser til fredningsnævnet, at ansøgningen ikke kan imødekommes pga. det arkitektoniske, samt sammenhængen med
kirke, kirkegård.

Henrik

Der er rettet henvendelse til projektets
arkitekt, som ønsker at gå videre med
projektet, såfremt menighedsrådet beder
ham om dette.
Provstiudvalget og sognehusudvalget,
samt kongelig bygningsinspektør, kirkegårdskonsulent afholder møde d. 24. april
’14 kl 9.
Salmesangsprojekt: Foreningen ”lyt til
danske salmer”, ansøger om 1000 kr. til
dækning af udgiften.
11.a

11.b

Salmesangsprojekt

Tilbud vedr. reparationer i
kirken

Det besluttes, at vi giver 1000 kr. til formålet.
Tilbud fra Ødsted tømrer- og snedkerforretning vedr. maling af vinduer, anker,
låger i klokketårn, ny dobbelt låge i klokketårn, oliering af kirkens 3 døre, maling af
hovedindgangslågen samt maling af vindskeder, spær-ender og udhæng af kapelhuset. Det besluttes at tilbuddet accepteres.

10 min
19.30

15 min
19.45

Faste punkter

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

Sognehusudvalg

Præstegårdsudvalg

Kirkegårdsudvalget

Aktivitetsudvalg

2.min

Der afventes det nævnte møde d. 24.april
2014

Henrik

Der lejes firma til at renholde den officielle
del af præstegårdshaven, samt gøde, klippe hæk og beskære frugttræer i præstens
have.

Esther og
Kenneth

2 min

Dato for kirkegårdsudvalgsmøde udsættes. Breve med nye gravstedsbreve er
sendt.

Esther og
Kenneth

2 min

Intet siden sidst.

Inge

2 min

19.47

19.51

19.53

19.55
13. Meddelelser fra formanden

Ansøgere til præstevikariat

Stillingsannonce på sognemedhjælpervikariat, ansættelsestidspunkt.

Præstebolig, redegørelse for den aktuelle situation

Diverse:

Ansøgningsfristen er d. 31.3., så der er
endnu ingen viden om, hvor mange ansøgere der foreligger til vikariatet.
Sognemedhjælperstillingen: Maria går på
barsel 1.7., så der søges om vikar pr. 1.8.
Den indrykkes, således at der kan være
ansættelsessamtaler primo juni.
Ole Davidsen, provstiudvalget, er betalt af
provstiet til at lave vurdering af forløbet.
Orientering om diakonale tanker.
Overvejelser om efteruddannelse af præster i forhold til konfirmander med særlige
behov.
Orientering om Puljen for Liv og Vækst:
Der kan søges til flere forskellige formål
indenfor Liv og Vækst.
Tilbud om skift til andet el-selskab: kirke-

Lis

10 min
20.05

gårdsudvalget kan undersøge nærmere.

Martin har talt med ejere af parkerede
biler, hvilket har afhjulpet problemet.

14. Meddelelser fra kontaktpersonen

Er alle MUS samtaler afviklet?

Marianne oplyser, at mus-samtale med
organisten er afviklet. Øvrige er ikke taget
endnu.

Inge og Marianne

5 min

Martin

5 min

20.10

På erfamøde er oplyst regler omkring kørsel.

15. Nyt fra præsten

Intet at bemærke.

20.15
16. Nyt fra personalet

17. Møde-evaluering

Der er plantet forårsblomster på kirkegården, og man er med på kirkegården.


Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Det er gået godt, bortset fra, at tiden skred.

Morten

5 min
20.20
5 min
20.25

18. Mødekalender

Ajourføring

Intet at bemærke

19. Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Alkoholpolitikken drøftet igennem.

5 min

Henrik orienterede om repræsentantskabsmøde.

20.30

Referent: Inge Lolk, 27.3.14

