MR-Dagsorden 29.04.2020

Odder Sogns Menighedsrådsmøde
Telefonmøde kl. 17.15-18.00

Afbud: Henrik Kirchheiner, Else Frandsen, Eva Bundgaard, Kirsten Nevermann, Carsten Bach
Kristensen, Michael Siim Frølunde, Anne Mette Fruelund Andersen, Elsebeth Bank.
Møde slut: Kl. 18.06
Iht. BEK nr. 375 af 05/04/2020 §3 har formanden for menighedsrådet besluttet, at offentligheden
ikke tillades adgang til mødet for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19, jf. §2
stk. 1.
Iht. BEK nr. 375 af 05/04/2020 §7 har formanden for menighedsrådet besluttet, at mødet
gennemføres ved telefonmøde.
Iht. BEK nr. 375 af 05/04/2020 §4 vil lydoptagelse af mødet blive offentliggjort på kirkens
hjemmeside snarest muligt efter mødet.
Dagsorden:

Beslutning/Fortsat handling:

Ansv

BESLUTNINGSPUNKTER

1. Årsregnskab 2019
Indstilling:
Kassereren indstiller, at MR godkender
Årsregnskabet 2019.
Sagsfremstilling:
Bilag 1.1 version 2 med forklaringer til
regnskabet vil blive udsendt efter
regnskabsmøde tirsdag eftermiddag.

Kassereren fremlægger årsregnskabet og
oplæser den endelige forklaring i
regnskabet.

17.15
Kassereren

Årsregnskabet udviser et underskud på knap
10.000 kr., hvilket kan henføres til afgang
og tilgang af medarbejdere samt beslutning
om flere nødvendige projekter, som har
medført udgifter:


Bilag:
1.1 Årsregnskab 2019



Ny varmestyring i kirken mhp.
bedre energiudnyttelse og optimalt
indeklima, der tager udgangspunkt i
Kirkeministeriets anbefalinger for
varmeanlæg i middelalderkirker.
Nyt alarmsystem
Forberedelse af ibrugtagning af 1.
sal af kirkecenter, da vi pga. højt
aktivitetsniveau har brug for flere
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lokaler til undervisning og møder.
Installering af fibernet i kirkecenter
ifm. nedlægning af kirkeministerielle internetlinjer.
Sikring af gravsten på kirkegårdene.

MR følger indstillingen og godkender
Odder Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
64598910, Regnskab 2019, Afleveret d. 2904-2020 16:53.
2. Principper for udlån og udleje af
kirkecenter
Indstilling:
Udvalget indstiller, at MR godkender
principperne for udlån og udleje af
kirkecenter.
Sagsfremstilling:
På MR-mødet i maj 2019 nedsatte MR et
udvalg, som skulle arbejde med ny
vedtægt for udlån af kirkecenter.
Udvalget har udarbejdet forslag til
principper for udlån og udleje af
kirkecenter. Principperne har været til
høring på medarbejdermødet den 29.
januar 2020, og efterfølgende har
udvalget mødtes igen og drøftet
høringskommentarerne. Udvalget gav
orientering om forslag til principper for
udlån og udleje af kirkecenter på MRmødet den 26. februar 2020.
Ved dette MR-møde indstilles
principperne til beslutning.

17.30
Udvalget
MR-formanden, som også er medlem af
udvalget, giver orientering.
Der har været grundig proces:
Grundigt arbejde i udvalget.
Høring hos medarbejdere og præster på
medarbejdermødet den 29. januar 2020.
Orientering på MR-møde februar 2020.
Indstilling til beslutning på MR-møde april
2020.
Orientering af faste brugere efter beslutning
af MR.
Evaluering næste år i januar/februar måned.
MR drøfter principperne.
MR følger indstillingen og godkender
principperne for udlån og udleje af
kirkecenter med den tilføjelse, at FU træffer
beslutning om lokaleudlån.

Bilag:
2.1 Kirkecentret: Lokaleleje og –udlån,
forslag til principper

3. Konfirmandmedhjælp
Indstilling:
FU indstiller, at MR godkender
fortsættelse af ordningen med mulighed
for ansættelse af konfirmandmedhjælp og

MR-formanden giver orientering.

17.35
FU
MR følger indstillingen og godkender
fortsættelse af ordningen med mulighed for
ansættelse af konfirmandmedhjælp og
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videresender til biskoppens godkendelse
ad tjenstlig vej.

videresender til biskoppens godkendelse ad
tjenstlig vej.

Sagsfremstilling:
MR har tidligere besluttet, at der kunne
ansættes konfirmandmedhjælp i
indeværende skoleår, dvs. 2. halvår 2019
og 1. halvår 2020. Ordningen har været
god for både præst og konfirmander, og
ordningen ønskes fortsat fremover.
Forventet årlig udgift ved fortsættelse af
ordningen: 40.000 kr.

4. Principper for ansættelsesudvalg ved
ansættelse af funktionærer ved kirke,
kirkecenter og kirkegårde
Indstilling:
Kontaktpersonen indstiller, at MR
godkender principper for ansættelsesudvalg.
Sagsfremstilling:
Mhp. ensartede og gennemsigtige
principper for ansættelsesudvalg ved
ansættelse af funktionærer ved kirke,
kirkecenter og kirkegård foreslår FU og
kontaktpersonen følgende:
I ansættelsesudvalg deltager:
 Kontaktpersonen
 Præster eller repræsentant herfor
 Evt. andre MR-medlemmer
 Nærmeste leder
 Medarbejderrepræsentant

Kontaktpersonen giver orientering.

17.40
Kontaktpersonen

Hensigten med principper for ansættelsesudvalg er at skabe ensartethed og gennemsigtighed, så alle véd, hvilke funktioner er
med ved ansættelse.
Der kan inddrages andre medarbejdere et
relevant sted i processen, f.eks. mhp.
rådgivning af udvalget.
MR følger indstillingen og godkender
principper for ansættelsesudvalg ved
ansættelse af funktionærer ved kirke,
kirkecenter og kirkegård.
Principperne for ansættelsesudvalg ved
ansættelse af funktionærer ved kirke,
kirkecenter og kirkegård indføjes i
medarbejderhåndbogen.

Der er mulighed for inddragelse af andre
medarbejdere et relevant sted i processen.

5. Nedsættelse af udvalg ifm. ansættelse
på kirkekontoret
Indstilling:
FU indstiller, at MR nedsætter udvalg
bestående af kontaktperson, kirkebogs-

MR-formanden giver orientering.

17.45
FU

Rettelse til indstillingen: Medarbejderrepræsentant deltager i udvalget.
Rettelse til sagsfremstillingen: Principper er
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førende sognepræst, evt. andre MRmedlemmer og koordinator med
assistance fra provstiets personalekonsulent.
Udvalgets opgave er at gennemgå
stillingens indhold og timetal og indstille
til MRs beslutning.
Efterfølgende er udvalgets opgave at
opslå stillingen, afholde
ansættelsessamtaler og indstille
ansættelse til MR.
Sagsfremstilling:
Der er pt. en vakant stilling på kirkekontoret. FU foreslår, at stillingens
indhold og timetal gennemgås og
indstilles til MRs beslutning af udvalg
nedsat efter principper beskrevet i
dagsordens punkt 3.

beskrevet i dagsordens punkt 4 (ikke punkt
3).
MR godkender indstillingen og nedsætter
udvalg bestående af kontaktperson Lisbeth
Rasmussen, kirkebogsførende sognepræst
Anne Mette Fruelund Andersen, sognepræst
Vibeke Døssing Rudebeck, MR-medlem
Dorte Smedegaard, medarbejderrepræsentant Pia Uhd, koordinator Jette
Bøge Rosenskjold med assistance fra
provstiets personalekonsulent Birgitte
Søhoel.

ORIENTERINGSPUNKTER

6. Orientering fra Kirkesangerudvalget
Sagsfremstilling:
MR har tidligere nedsat kirketjenerudvalg, som også fik til opgave at se på
kirkesangerområdet.
Med en kommende vakant kirkesangerstilling arbejder udvalget nu videre med
at gennemgå kirkesangerområdet: Antal
stillinger, timetal og indhold.
Udvalget består af kontaktpersonen, MRmedlem Henrik Kirchheiner, sognepræst
Anne Mette Fruelund Andersen,
sognepræst Vibeke Døssing Rudebeck og
koordinatoren. Organist og kirkesanger
kan inddrages relevante steder i
processen.

Orientering givet.

Udvalget
Fra og med næste møde er medarbejderrepræsentanten udvalgsmedlem.
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7. Fremlæggelse af kvartalsrapport pr.
31. marts 2020
Bilag:
7.1 Kvartalsrapport 2020-03-31

Kassereren fremlægger kvartalsrapport pr.
31. marts 2020.

17.50
Kassereren

Der er et overskud af driften i årets første
kvartal, hvilket bl.a. kan henføres til, at
indtægter og udgifter i kirkens regnskab
ikke periodiseres.
MR tager kvartalsrapporten pr. 31. marts
2020 til efterretning.

8. Eventuelt

MR-formanden nævner menighedsrådets
møde med biskoppen den 27. maj kl. 17.00.
Der er forhåbning om, at dette møde vil
kunne afholdes som et fysisk møde.

OPLÆSNING, GODKENDELSE OG
UNDERSKRIFT

Underskrift:
MR-formand Nels H. Jacobsen

Side 5 af 5

