MR-dagsorden
2018-08-29 MR

Odder, den 21.08.2018
Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde
for Odder Sogns menighedsråd i Kirkecenteret.
Onsdag den 29. august 2018 kl. 18.30-21.30
Uformelt (lukket) møde kl. 18.00 – 18.30

Afbud fra Dorte Sørensen, Bente Grønfeldt, Karen Fauerby, Dorte Smedegaard, Kirsten
Nevermann, Else Fransen
Vibeke gik kl. 20.20
Dagsorden:
0.A Lukket punkt

Beslutning og ansvarlig for udførsel:
Beslutning:

Personale og samarbejde
Sagsfremstilling: Beslutning om det fortsatte
arbejde med konsulentrapport
Indstilling: FU foreslår at der afholdes et
lørdagsseminar d. 22. september kl. 11 - 17

Ansvarlig:

0.B Lukket punkt

Beslutning:

Sag til Orientering
Orientering om ændringer i visse stillinger.
Sagsfremstilling: Der blev 5. juli fremsendt
orientering om ændringer i Kirkekulturmedarbejder- og kordegnestillingerne.
Heri blev også lovet stillingsbeskrivelser og
timeopgørelser for kirkekulturmedarbejder og
kirkekontoret. FU har besluttet at udsætte
disse beskrivelser og opgørelser.
Bilag:
0.B Orienteringsskrivelse af 5. juli 2018

Ansvarlig: Kontaktperson

Anbefaling: Til efterretning
1. Godkendelse af dagsorden

Rækkefølgen ændres således at pkt 3 og 7 tages først.
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2. Opfølgning på sidste møde 28.06.2018 på
punkter, som ikke viderebehandles på
dette møde

Udestående punkter:

Ad. punkt

Ansvarlig: Vivian

Der laves nyt forslag til dette punkts udformning.

6. Streetview af kirken. Tilbud accepteret.
Kirken fotograferet 24. august.
7. Orientering om arbejdet med sikring af
gravminder..

3. Nyt fra formanden:
Herunder orientering om bemandingen og
indtil videre valgte vikarløsninger

Kirketjenerfunktionen varetages pt. af
rengøringsselskab, den faste kirketjener, og 2 vikarer.

4. Kirkeliv

Tirsdagsmorgensang fastholdt gennem sommeren
Kirkekaffe (sidste søndag i md) holdt pause i juli
Sommerstafet.
Grundstensnedlæggelse og rejsegilde

Sag til orientering

Beslutning:

5. Økonomi – 2018 regnskabsopfølgning

Godkendt

Sagsfremstilling: Der foreligger ½
åsregnskab pr. 30.06.2018.
Bilag:
5.1 Rapport pr. 30.06.2018
Anbefaling: Godkendes

Ansvarlig: Kasserer

Sag til orientering
6. Økonomi – 2019 Budget
Sagsfremstilling: Orientering om det videre
forløb vedr. budget 2019.

Der forventes deltagelse af 5-6 fra MR Budgetsamråd
Yderligere ønsker til budget 2019 skal være afleveret
senest 15.10 til kassereren.
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Bilag: 6.1. Dagsorden budgetsamråd
Anbefaling: Det bør fastlægges, hvem der
deltager fra menighedsrådet

Ansvarlig: Kasserer

Sag til beslutning

Beslutning:

7. Høringssvar vedr. pastoratsstrukturen

Der er aftalt en præcisering af forholdene omkring
hjemmepræstefunktion i høringssvaret.

Sagsfremstilling: ’Høringssvarsudvalget’ har
nu forfattet høringssvar på baggrund af
tilbagemelding på udkast fremsendt til MR
den 8. august med deadline for
kommentarer/godkendelse den 20. august.
Alle kommentarer er indarbejdet i det
endelige høringssvar, som vi på den baggrund
forventer, MR kan godkende.

Det forventes at alle som har muligheden kommer til
mødet med Biskoppen.
Godkendt

Biskoppen indkalder til møde 6. november,
der skal fastlægges, hvem der deltager fra
menighedsrådet.
Bilag:
7.1 Høringssvar
7.2 Indkaldelse til møde med Biskop
Anbefaling: Godkendes

Ansvarlig: Udvalget (v. Vivian)

Sag til beslutning

Beslutning:

8. Kirkegården – vedtægtsændring
Sagsfremstilling: Forslag om ændring af
vedtægten for kirkegården.

I tilføjelsen fjernes sætning om afdeling U og L
Der afklares forskel på gravstedsret og brugsret i §11.
Herefter godkendt.

Bilag:
8.1 Forslag til revision aug 2018
8.2 Kirkegårdsvedtægt- forslag aug 2018
Anbefaling: Godkendes
Ansvarlig: Kirkegårdsudvalget
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Sag til beslutning

Beslutning:

9. Kirketjenerstillinger

Kirketjenernormeringen fastholdes på 65 timer,
svarende til kirketjenere på 20 og 30 timer og resten
varetages af rengøringsselskab.

Sagsfremstilling: Der skal fastlægges
bemandingsplan og en procedure for det
videre arbejde med stillingsbesættelse
herunder nedsættelse af ansættelsesudvalg.
Bilag:

Udvalg: Lars, Kontaktperson, KKL, Henrik og
(Personalekonsulenten).
30 timers stillingen genopslås med ansøgningsfrist
14.09.

9.1 Bemanding af kirketjenerområdet og
ansættelsesprocedure herfor.

Nyt revideret bilag sendes med referat.

Anbefaling: Godkendes

Ansvarlig: Kontaktperson

10. Nyt fra udvalgene:


Kirkeværgen

Våbenhus gulvet er ujævnt pga forskelligt slid på
stenene. Debat konkluderer, at der bør afsættes til et
samlet projekt for våbenhuset. I første omgang
ansøges om midler til rådgivningsaftale på budget
2019. Vivian og Henrik kommer med beskrivelse af
problemstillingen.



Aktivitetsudvalget

Der kommer oplæg om gudstj. i konfirmationstiden.
Årshjul under udarbejdelse
Kirkekulturmedarb. er i gang med at kontakte alle
frivilliggrupper.
National Flagdag 05.09
Sogneaften 05.09 Pernille Vigsø Bagge
Fællesspisning 3 gange i efteråret.
Bazarudvalget holder møde 18.09 kl. 13.30
Høstgudstjeneste 31.08 Polititorvet
Sidste lørdag i sept. Høstgudstjeneste på Odder
Museum



Bygningsudvalget

Igangværende sag på Rodstensgade 11



Kirkegårdsudvalget

Gl. Kirkegård, toiletbygningen: Næste møde med
rådgiver er den 11. september 2018 – kirkeværge
deltager
Ny Kirkegård: Engelske krigsgrave kan ikke flyttes til
det nye lapidarium. Gravene ligger ikke i vejen for
helhedsplanen, så udvalget arbejder på en
forskønnelse omkring gravene. Den største sten er
checket, og den kræver ikke sikring.
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Projekt ”Sikring af usikre gravsten”: Tilbud er
modtaget og provstiets godkendelse afventes. Arbejdet
forventes af kunne påbegyndes 1/3-19, da det ikke kan
udføres, mens der er gran på gravene. Odder Sogns
meget usikre sten (kategori 9) er der taget vare på
(enten lagt ned, eller aftale om sikring på plads)
Projekt: ”Bevaringsværdige gravminder”:
Museumsfaglig vurdering modtaget fra Moesgaard
Museum. Behandles på næste kirkegårdsudvalgsmøde.


PR-udvalget



Kontaktperson

11. Eventuelt:

12. Gennemlæsning og godkendelse af
referat.

Gennemført

Underskrifter:
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