MR 22.05.2019

Odder Sogns Menighedsrådsmøde
Odder kirkecenter
Offentligt møde 17-19
Afbud fra: Leif Kristensen, Alex Kristensen, kl. 19.17 forlod Jørgen Winther mødet
Møde slut:
Dagsorden:

Beslutning/Fortsat handling:

Ansv

LUKKET MØDE
17.00
0. Intern drøftelse i MR

OFFENTLIGT MØDE
Godkendt med følgende rettelser:
1. Godkendelse af dagsorden
Vedr. pkt. 7 Ny udgave af Årsbudget 2020 sendt
ud til MR. Ligger på DAP. Rettelser angår anlæg.
Vedr. pkt 11. Odder Kapel.
Kapeludvalget og kontaktpersoner bemyndiges til
at løse uopsættelige opgaver, som nævnes i brev til
MR og kirkekontor fra provsten.
Der redegøres for opgaveløsningen på næste MR
mhp MR’s godkendelse.
Punkt 11 udvides med en drøftelse.
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2. Nyt fra formanden

•
•
•

•

Reception hos biskoppen den 3. maj
Kaffe med IT-kontoret: ikke muligt i denne
omgang.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ansæt
flere elever. I 2019 er dette ikke muligt og
dermed betales til ordningen i stedet.
Angående skulpturen, som stod mellem
kirkecentret og åen. Skulpturen står i depot.

BESLUTNINGSPUNKTER
3. Seminar med Lisbeth Lang
Henriksen
Sagsfremstilling:
Lisbeth Lang Henriksen kommer til
sidste seminar, hvor konsulentarbejdet
skal afrundes. Input modtages og
medarbejdernes ønsker fra
konsulentdag i efteråret tages med, når
der rettes henvendelse til LLH

Fmd
Seminaret afholdes 6.6. kl. 17-22
Udvalget består af: Fmd, Dorte Sm, Vibeke og
Anne Mette
Invitation genudsendes med mulighed for
framelding.

Anbefaling: FU anbefaler at et udvalg
bestående af formand evt. et yderligere
folkevalgt MR-medlem og præster
tager kontakt til LLH inden 6.6
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4. Varmestyringssystem til Odder
kirke
Sagsfremstilling: Kirkeværgen har
indhentet tilbud på en løsning på
klimastyring i kirken.

Kirkeværge
Godkendes.
Gennemføres inden fyringssæson
Finansieres over driften

Bilag: 4.1 og 4.2
Anbefaling: Godkendes

Kontaktperson

5. Organistsituation i Odder sogn

Opsigelsen træder i kraft 31.12.2019

Sagsfremstilling: Efter ØrtingFallings opsigelse af samarbejdsaftalen
skal Odder MR tage stilling til
organistnormeringssituation

Opmåling er en del af udvalgets opgave.

Anbefaling: Nedsættelse af udvalg

6. Medhjælp i
konfirmationsforberedelsen

Udvalget består af: Vibeke, Anne Mette, Vivian,
Annette, Flemming.
Mødeindkalder: Anne Mette

Kontaktperson
Godkendes

Sagsfremstilling: Der ønskes en
tillægsbevilling fra driftsrammen til at
ansætte en medhjælper (gerne en
teologistuderende) til hjælp til
konfirmationsforberedelsen. Ca. 100
timer
Anbefaling: Godkendes
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Kasserer
7. Budget 2020
Godkendes med følgende ændring:
Bilag: 7.1
Anbefaling: Godkendes

Side 1 opdateres, så der er overensstemmelse
med merudgifter side 21.
Den uploadede version af Årsbudget 2020
kommer til at foreligge på DAP.
Det bemærkes, at det skal undersøges om der er
sket en fejl vedr. budgettering af konto 65.
Odder Sogns Menighedsråd har på møde afholdt
d. 22. maj 2019 behandlet og godkendt
foreløbigt budget 2020. Odder Sogns
Menighedsråd CVR 64598910. Budget 2020
afleveret 22. maj 2019 kl. 9.04

8. Udlån af kirkecenter
Sagsfremstilling:
Udlån af kirkecenteret er taget til og
der er ikke plads til egne kirkelige
aktiviteter. Udlån har vist sig at trække
kirketjenertimer til rengøring og
oprydning

Udvalget skal arbejde med en ny vedtægt for
udlån af kirkecenter.
Udvalg: Koordinator, Jan og Susanne, Nels, Lis
Mødeindkalder: Nels

Anbefaling: Udvalg nedsættes
bestående af koordinator, kirketjenere,
præster og MR-medlemmer
Ingen pause
PAUSE

ORIENTERINGSPUNKTER
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9. Kirkeliv

Aktiviteter siden sidst:
Konfirmationer
Påskefest
Koncert med violin og tangenter
Koncert med børne- og ungdomskor
Menighedsmøde
Kommende aktiviteter:

Menigheds
plejens
sekretær

10. Menighedsplejens årsmøde
Sagsfremstilling: Første årsmøde
afholdt i Odder Provstis
Menighedspleje
Bilag: 10.1 og 10.2

11. Odder Kapel

Indvielse 14.6 kl. 14.

Bilag: 11.1

Afleveringsforretning 21.5 med mangelliste
Fejlfri aflevering fredag d. 24.5 kl. 10
Inventar kommer delvist på plads inden indvielsen.
Det resterende følger senere
Emmy Lund er den kunstner, der har lavet kors og
lysestager fra sygehuskapel, der følger med i det
nye kapel.
Henvendelse fra provsten vedr.
1. protokol for kister
2. hvilken medarbejder, der skal kunne kontaktes
udenfor almindelig arbejdstid
3. hvilken medarbejder skal deltage ved brug af
ceremonirum
4. gebyrer for anvendelse af kølerum og
ceremonirum
5. nøglekvittering
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12. Ny koordinator og kordegn
Sagsfremstilling:
Status for ansættelsen forelægges
MR

Vi forventer at koordinator og kordegn starter 1.6
på 20 timer indtil 31.8 og fortsætter på 37 timer.

Kontaktp
erson

De første 3 måneder foretages personregistrering af
fast vikar Carsten Skrostrup-Nielsen, herefter af
koordinator

18.45
13. Nyt fra udvalgene
Aktivitetsudvalget

Næste møde 28.5
Koncert på søndag
Udflugt for de frivillige
Stafet for livet – plads til flere
26. juni sommerfest for plejehjem. Hjælper: Dorte
Sm, Nels, Kirsten
kirkekaffe er på plads
Sommerkoncerter
Sogneudflugt til Sostrup slot
Møde i Basargruppen: Basar 23. nov 2019

Bygningsudvalget

Intet møde siden sidst
Ny Kirkegård: nr 1 gulv ved mandskabsindgang
spartles/slibes og males.
Godkendt til udførelse inden for egen
driftsramme.
Gl. Kirkegård: nr. 1 Sydvendt kirkemur. Løse
sten + utæt klaptag.
Holdes under observation.
Kirken indvendig nr. 1 Murstensgulv i våbenhus
slidt ned.
Anlægsprojekt udarbejdes.
Kirken indvendig nr. 2, 5 og 6: Mur ved
gravkammer slidt af stolerygge. Lys i loft ved
alter forbedres og Rude i vindue ved alter
forbedres.
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Alle tre godkendt til udførelse inden for egen
driftsramme.
Kirken indvendig nr. 3: Revner i gulv ved
gravkammer.
Undersøges m.h.p. vurdering af behov for
udbedring.
Kirken indvendig nr. 4: Mindre skader på Rodsten
gravmælet.
Godkendt - Nat.Mus. rådspørges.
Kirkesti 5 nr. 1 og 2: Frokost- og mandskabsrum
males/tapetseres og revner i hjørner i
provstikontor og langs lofter.
Godkendes til udførelse inden for egen
driftsramme.

Kirkegårdsudvalget

Ny kirkegård:
Der er nu plantet og soigneret omkring de
engelske flyvergrave.
”Hjortetakhaven” er påbegyndt. Arbejdet med
fjernelse af hække i inaktive områder fortsættes.
Desuden påbegyndes hegning hen over sommeren.
Sikring af gravsten fortsat i gang.
Gl. Kirkegård:
Arkitekten på toiletbygningen er indgået i nyt
partnerskab, og KGU vil derfor få ny
kontaktperson, som præsenteres for udvalget 12.
juni.
Museumsfaglig vurdering af 2 gravsteder er
modtaget fra Moesgaard Museum. Diskuteres på
næste udvalgsmøde, og næste skridt præsenteres
derefter for MR.

PR-udvalget

Intet møde siden sidst. Næste møde 25. juni

Kontaktperson

Intet nyt

Kirkeværgen

Intet nyt
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Medarbejderrepræsentant

Medarbejderne ønsker at MR-medlemmer deltager
I Stafet for livet
Menighedsmødet var vellykket. Tidspunktet var
godt. Medarbejderne ønsker, at MR tager stilling
til om medarbejderne deltager i menighedsmødet

Præsterne

Lars holder studieorlov fra 1.7 og 3 måneder frem.
Sidste højmesse Kristi Himmelfart
Mogens Birk Sørensen vikarierer

DEBATPUNKTER
14. Eventuelt

Indvielsen af Odder Kapel kommer i Odder avis
med invitation
Problemer med DAP. MR-dagsorden, bilag og
referat skal sendes til MR-postkasse, ikke kun
lægges i arkiv. Evt. kursus for MR-medlemmer
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OPLÆSNING, GODKENDELSE
OG UNDERSKRIFTER
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