MR-Referat 29.01.2020

Odder Sogns Menighedsrådsmøde
Odder kirkecenter
Offentligt møde 19.30-21.30

Afbud: Jørgen Winther (suppleant Michael Siim Frølunde er indkaldt iht. menighedsrådslovens
§ 13, stk. 2), Henrik Kirchheiner.
Møde slut: Kl. 21.18

Dagsorden:

Beslutning/Fortsat handling:

Ansv

OFFENTLIGT MØDE
19.30
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

BESLUTNINGSPUNKTER

2. Høringssvar vedr. hjemmeplejepræst
Indstilling:
FU indstiller, at MR afgiver høringssvar
iht. udarbejdet forslag.
Sagsfremstilling:
Biskoppen har den 28. november 2019
fremsendt høringsbrev om hjemmeplejepræst i Odder Provsti med svarfrist den
15. december 2019. FU har anmodet om
forlængelse af svarfrist, så MR kan
behandle sagen på sit førstkommende
møde i januar måned. Stiftet har meddelt,
at svarfristen er forlænget til den 15.
februar 2020.

19.35
FU

Formanden motiverer FUs indstilling.
MR beslutter at afgive høringssvar, idet
ordlyden i FUs forslag til høringssvar
ønskes ændret en smule. MR anerkender, at
en hjemmeplejepræst i Odder Kommune
vil kunne udføre vigtige arbejdsopgaver,
men da Odder sogns MR er valgt til at
varetage Odder sognemenigheds interesser,
udtrykker MR sin modstand mod, at den
nævnte opgave skal udføres gennem et tab
på 20 % af fuldtidsarbejde for én af vore
præster. MR vil gerne indgå i en dialog om
løsningen af opgaven med at genoptage
samarbejdet om hjemmeplejepræst.
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Jf. Menighedsrådslovens § 27, stk. 1, er det
MR´s valgte medlemmer, som i dette
tilfælde skal afgive høringssvar.

FU tilretter ordlyden i høringssvaret og
udsender til MRs orientering og udtalelse,
inden indsendelse til biskoppen.

Bilag:
2.1 Høringsbrev om hjemmeplejepræst i
Odder Provsti
2.2 Høringssvar fra Odder Sogns
Menighedsråd_forslag

3. Rådgiveraftale om adgangsforholdene
til kirken

19.45
Kirkeværgen
MR godkender rådgiveraftalen, der
videresendes til provstiets godkendelse.

Indstilling:
Kirkeværgen indstiller, at MR godkender
rådgiveraftale om adgangsforholdene til
kirken og videresender til provstiets
godkendelse.
Sagsfremstilling:
Forslag om rådgiveraftale om adgangsforholdene til kirken er udarbejdet, og
kirkeværgen indstiller til MR, at aftalen
godkendes og videresendes til provstiets
godkendelse.
Bilag:
3.1 Aftale om teknisk rådgivning og
bistand. Odder Sognekirke
3.2 Bilag 1_Forsikringspolice
Topdanmark_proff_ansvar_ E9579913883
3.3 Bilag 2_ Rådgivnings og timetakster
01.07.2019
Anbefaling fra FU: Indstilling følges

Side 2 af 12

MR-Referat 29.01.2020
4. Ændring af kirkegårdsvedtægt
Indstilling:
Kirkegårdsudvalget indstiller, at MR
godkender ændring af kirkegårdsvedtægt
og videresender til provstiets godkendelse.

19.55
Udvalget

MR godkender ændring af
kirkegårdsvedtægt, der videresendes til
provstiets godkendelse.

Sagsfremstilling:
Den store efterspørgsel på urnepladser på
den nye ”skovkirkegård” og ønsket om at
kunne imødekomme denne, fordrer
ændring af kirkegårdsvedtægten.
Ændringerne er markeret med gult i
bilagets side 11 og 13.
Bilag:
4.1 Kirkegårdsvedtægt Odder Sogn forslag til godkendelse i MR 29 Jan 2020

5. Gl. Kirkegård: Ændring af
kampestensmur

MR godkender ændring af kampestensmur
og videresender til provstiets godkendelse.

20.00
Udvalget

Indstilling:
Kirkegårdsudvalget indstiller, at MR
godkender ændring af kampestensmur og
videresender til provstiets godkendelse.
Sagsfremstilling:
Kirkegårdslederen ønsker, at der skæres
et stykke af kampestensmuren på Gl.
Kirkegård for at udvide adgangsvejen, så
det bliver muligt at køre ind til materialepladsen bagved med kirkegårdens
maskiner. Materialepladsen kan således
bruges til både alm. grønt affald og som
jorddepot ved kistebegravelser.
Ændringen vil bedre det fysiske arbejdsmiljø på kirkegården.
Kirkegårdsudvalget har vurderet tilbud
på udførelse af opgaven og indstiller til
MR, at forslaget godkendes og
videresendes til provstiets godkendelse.
Bilag:
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5.1 Gl Kirkegård Kampestensmur Jan
MR2020
5.2 Tilbud på udførelse af opgaven
Anbefaling fra FU: Indstilling følges

ORIENTERINGSPUNKTER

6. Provstiets godkendelse af Årsregnskab
2018

Kassereren orienterer om provstiets
godkendelse af Årsregnskab 2018. MR
tager godkendelsen til efterretning.

20.10
Kassereren

Sagsfremstilling:
Provstiudvalget har den 12. november
2019 godkendt kirkekassens reviderede
regnskab for 2018 under henvisning til
revisors bemærkninger.
Bilag:
6.1 Årsregnskab 2018 godkendt af provsti

20.15
FU
7. Seminar for medarbejdere og MR den
1. februar 2020 kl. 9-15
Sagsfremstilling:
Dagsorden og forberedelsesopgave til
seminaret for medarbejdere og MR er
udarbejdet og præsenteres ved MR-mødet.
Ved MR-mødet vil der blive afsat 10 min.
til individuel besvarelse af
forberedelsesopgaven.

Formanden gennemgår dagsorden for
seminaret.
Hvert MR-medlem besvarer
forberedelsesopgave derhjemme og
medbringer ved seminaret.

Bilag:
7.1 Forberedelsesopgave til seminar for
medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer den 1. februar 2020

PAUSE
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20.40
8. Kirkeliv

Aktiviteter siden sidst:
 Julegudstjenester for dagplejere,
børnehaver og skoler
 Børnegudstjeneste med krybbespil
 Syng julen ind med Odder Kantori
 Børn, Bøn & Burger
 Gospelgudstjeneste
 Adventsfest: Gudstjeneste med
efterfølgende fest og luciaoptog
 Børne- og Ungdomskorets
julekoncert med luciaoptog
 Julegudstjeneste på Polititorvet
 Juleaften i kirkecentret
 Nytårsgudstjeneste
 Studiekreds: Bibelen på hebraisk
 Koncert med Michala Petri og Lars
Hannibal
Aktiviteter den kommende periode:
 Kyndelmissesang – fællessang fra
Højskolesangbogen mandag den 3.
februar kl. 19.00-20.30
 Studiekreds: Søren Kierkegaard
som tema for samtidsteologisk
studiekreds, opstart onsdag den 5.
februar kl. 19.00
 Børn, Bøn & Burger torsdag den 6.
februar kl. 17.00
 Fællesspisning torsdag den 13.
februar kl. 18.00
 Fastelavnsgudstjeneste med
efterfølgende tøndeslagning i
samarbejde med FDF tirsdag den
18. februar kl. 17.30
 Sogneaften onsdag den 19. februar
kl. 1900: Tryllekunstner og tvdebattør Jesper Grønkjær giver en
førstehåndsberetning om Nordkorea
 Musikgudstjeneste med Odder
Kantori tirsdag den 25. februar kl.
17.00
 Det kirkelige møde søndag den 1.
marts kl. 10.30: Gudstjeneste,
fællesspisning og foredrag om
Karen Blixen og kristendommen
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ved David Bugge. Tilmelding ved
henvendelse til kirkekontoret eller
gennem Odderbilletten senest
tirsdag den 25. februar kl. 12.00.
Dorte Smedegaard efterspørger
MR-medlemmer, der vil hjælpe på
dagen.
20.50
9. Nyt fra udvalgene:
•

Aktivitetsudvalget

•

Bygningsudvalget

•

Kirkegårdsudvalget

•

PR-udvalget

•

Formanden

•

Kirkeværgen

•

Kassereren

•

Kontaktpersonen

•

Koordinatoren

•

Kirkegårdslederen

•

Medarbejderrepræsentanten

•

Præsterne

Aktivitetsudvalget:
 Næste udvalgsmøde afholdes den 5.
februar 2020, hvor bl.a. markering
af 75 året for befrielsen drøftes.
Bygningsudvalget:
 Syn foreslås afholdt onsdag den 6.
maj (NB: Ændring af dato).
 Indkøb af højskabe til præstekjoler
er besluttet.
 Indkøb af væghængt puslebord til
handicaptoilettet i kirkecentret er
besluttet.
 Der arbejdes med indretning af
konfirmand- og møderum på 1. sal i
kirkecentret.
 Ønske om lys ved cykelparkering
ved Kirkesti 3 og 5 - besigtiges ved
kommende syn.
 Behov for udskiftning af stole i
kirkecentrets mødeafdeling –
besigtiges ved kommende syn.
 Maling af kirkebænkene –
besigtiges ved kommende syn.
 Der indkøbes gulvventilatorer til 1.
sal (korrum og konfirmand/mødelokale), når sommeren melder
sig.
Kirkegårdsudvalget:
 Kirkegårdsudvalget har på sit møde
den 4. december konstitueret sig
med formand: Vivian Dahl Nielsen.
 Revideret kirkegårdsvedtægt med
ændringer af 30. oktober 2019 er
godkendt af Odder Provsti og
offentliggjort på kirkens
hjemmeside.
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God PR: Plantning af store træer i
”Skoven” på Ny Kirkegård i Odder
Avis lige før jul. Der er lige nu to
urner, der venter på at blive sat ned
(når vedtægt er godkendt).
Dialog med Odder Kommune om
volden mellem Ny Kirkegård og
Stampmøllebækken, da det ikke vil
give mening af hegne oven på eller
foran volden. Kommunen har ingen
indvendinger mod, at volden
fjernes. Notat udarbejdet af
kommunen.
På Gl. Kirkegård har der været
problemer med stoppet toilet og
renholdelse. Toilettet vil derfor
fremover kun være åbent i dagstid
på hverdage. Når den renoverede
toiletbygning står klar næste år, vil
den være udstyret med tidslås.
Udbudsmateriale på renovering af
toiletbygning er udsendt den 14.
januar med deadline den 5. februar
2020. Udvalgets og kirkeværges
forslag til valg af totalentreprenør
kan forventes på MR-møde i
februar.
Der er 27. januar sendt ansøgning
til AP Møller Fonden om midler til
indkøb af bænke til Ny Kirkegård.

PR-udvalget:
 Næste udvalgsmøde afholdes den
29. januar 2020, hvor bl.a. den
kommende undersøgelse af sognets
kommunikation samt brug af
Odderbilletten vil blive drøftet.
 Nyt udvalg – tre gamle medlemmer
og tre nye medlemmer.
 Konstituering: Else Frandsen som
udvalgsformand.
 Drøftelse af klumme i Kirkespalten:
Spredes gerne ud på flere, der kan
skrive. Kordegn Linda Laursen
laver oplæg, som PR-udvalget tager
med til næste MR-møde.
 Drøftelse af brug af Odderbilletten
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som platform for salg af billetter til
kirkens arrangementer: Giver god
PR. Tanken er, at vi mere og mere
skal bruge det system, hvilket
bekendtgøres i Kirkespalten.
Drøftelse af brugerundersøgelse af,
hvor folk får viden om kirkens
arrangementer. F.eks. mulighed for
at få studerende til at lave
undersøgelse.
Stiftet har udgivet hæfte om sognekommunikation. Nogle eksemplarer
uddeles til MR-medlemmer og flere
bestilles.
Forslag om tema om
kommunikation ved Else Frandsen
og Dorte Smedegaard.

Formanden:
 Arrangement med pyntning af
juletræ for medarbejdere og MR
afholdt.
 På FU-mødet i januar blev der bl.a.
drøftet emner til de kommende
temadrøftelser for MR.
 Datoer ifm. menighedsrådsvalg
2020: Den 5. februar kl. 19 i
kirkecentret mødes
valgbestyrelserne – for Odder Sogn
er det Henrik Kirchheiner, Lisbeth
Rasmussen og Nels Hansen
Jacobsen. Den 12. maj holdes
orienteringsmøde sammen med
menighedsmøde. Den 15.
september er der valgforsamling.
 Hvis MR fremover ønsker to-årig
funktionsperiode, skal dette
meddeles til biskoppen senest 1.
marts 2020. Umiddelbart er der
ikke tanker i MR i denne retning.
 Antal af MR-medlemmer for
kommende funktionsperiode skal
indtastes i valgsystemet senest 1.
maj 2020.
Kirkeværgen:
 Der er foretaget generelt eftersyn af
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lydanlæg i kirken, og det er sikret,
at lydanlægget er klar til de nye
frekvenser.
Afholdt møde med arkitekterne
"Linjen" den 22. januar vedr. udbud
om kalkning af fem kirker i
provstiet. Linjen har lavet et godt
udbudsmateriale.
Varmen i kirken har pga. HFI relæ/strømsvigt været afbrudt den 18.
og 19. januar. Kirketjenerne er
orienteret, så tilsvarende fejl undgås
i fremtiden.
Arbejder på lysforholdene ved
alteret/døbefonten og har fået et
første forslag til mulig løsning, som
implementeres snarest.
Indkøb af væghængt puslebord til
toilettet i kirken (indkøbes sammen
med puslebord til kirkecentret).
Der er en del malerarbejde, der
presser sig på, herunder udvendigt
træværk overalt på kirken, låge ved
indgangsportal mm. Ligeledes
trænger kirkebænkene indvendig til
en opfriskning. Opgaverne er med
på kommende syn. Kirkeværgen
efterlyser malerfirmaer, som kan
anbefales i et evt. kommende
udbud.

Kassereren:
 Orientering om foreløbigt
årsresultat 2019.
 Orientering om opgørelse af legater.
Kontaktpersonen:
 Behandlet under lukket punkt.
Koordinatoren:
 Medarbejdermøde for kirkens,
kirkecentrets og kirkegårdens
medarbejdere afholdt d.d. med bl.a.
høring om principper for lokaleleje
og -udlån samt forberedelse til
lørdagens seminar.
 Tre måneders-samtaler med vores
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to nye kirketjenere afholdes i
indeværende uge. Opgaveløsning
og samarbejde fungerer fortsat godt.
Kirke- og kulturmedarbejderen har
udsendt julebrev til kirkens
frivillige med invitation til
deltagelse i Odder Frivilligfest den
6. marts 2020.
Vi har forlænget praktikaftale for
januar og februar måned med Odder
kommune. Praktikant følger fortsat
Rigmor Larsen, frivillig ved kirken.
Evalueringsmøde med Odder
kommune er aftalt.
Julefrokost for alle kirkens,
kirkecentrets og kirkegårdens
medarbejdere er afholdt.
Nyt fælles alarmsystem for
kirkecentret, Kirkesti 5 og
graverbygningen på Ny Kirkegård
er installeret.

Kirkegårdslederen:
 Ved årets udgang er brugsretten for
ca. 70 gravsteder forlænget, 27
gravstedshavere har valgt at lade
gravstedet sløjfe, og 17 afventes der
svar fra, eller de pårørende kan ikke
findes. Ønske om hjælp fra en eller
flere MR-medlemmer til at finde
pårørende til de gravsteder, hvor
der indtil videre ingen pårørende
kan findes.
 På Ny Kirkegård er sat fuglekasse
op til en kirkeugle.
 Kirkegårdslederen deltager i
morgen i møde om Grøn Kirke.
Medarbejderrepræsentanten:
 Ønske om mulighed for tapning af
vand på 1. sal til rengøring, når 1.
sal renoveres
 Indgang til frokost- og
omklædningsrum for
gartnerpersonalet på Kirkesti 5:
Ønske om lys.
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Præsterne:
 Intet at bemærke.

DEBATPUNKTER

10. Kirkelig markering af 75 året for
befrielsen
Sagsfremstilling:
Aarhus Stift har den 10. januar udgivet
meddelelse på DAP med biskoppens
opfordring til kirkelig markering af 75
året for befrielsen.

Aktivitetsudvalget drøfter markering af 75
året for befrielsen ved sit førstkommende
møde.
Forslag om aftengudstjeneste den 4. maj
2020, evt. med særlig musik.

21.00
FU

Bilag:
10.1 Biskoppens opfordring til kirkelig
markering af 75 året for befrielsen
21.10

11. Eventuelt
Bilag:
11.1 Kirkefondet_Temamøde om kirken
og lokalsamfundet





Kirkefondet: Temamøde om kirken
og lokalsamfundet torsdag den 19.
marts 2020.
Landsforeningen af Menighedsråd:
Årsmøde den 5.-7. juni 2020.
Formanden opfordrer til, at MR
sender medlemmer til årsmødet.
MR-medlem Yvette Secher-Nielsen
viderebringer ønske om kalender,
der varer længere end en måned.
Tages op i PR-udvalget.

OPLÆSNING, GODKENDELSE OG
UNDERSKRIFTER

Underskrifter:
Annalene Eskerod
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Carsten B. Kristensen
Dorte Smedegaard
Else Frandsen
Eva Bundgaard
Flemming Pedersen
Henrik Kirchheiner
Michael Siim Frølunde
Kirsten Nevermann
Leif Kristensen
Lis Madsen
Lisbeth Rasmussen
Nels H. Jacobsen
Vivian Dahl Nielsen
Yvette Secher-Nielsen

Dorte Rebsdorf Sørensen
Anne Mette Fruelund Andersen
Lars Berg Thomassen
Vibeke Døssing Rudebeck
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