2018-02-28 - MR

Odder, den 21. februar 2018
Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde
for Odder Sogns menighedsråd i Kirkecenteret.
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 18.30-21.30
Lukket uformelt møde kl. 18.00 – 18.30 ca.

Afbud fra Karen, Vibeke, Lars; Else, Lisbeth, Kirsten
Dagsorden:

Beslutning og ansvarlig for udførsel:

0. Personaleorientering
Lukket punkt
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Kirkeliv

Fastelavn – flere arrangementer, velbesøgt
Stillekoncert (sidste mandag i måneden)
Fællesspisning med 83 deltagere
Konfirmander udenfor skoletid efter uge 7
- 3 filmaftener i uge 8
- 3 filmaftener i uge 11
- bilrengøring og skopudsning onsdag uge 10
Kirkekaffe næste gang 25. marts – påtænker at
fortsætte gennem hele sommeren.

Sag til beslutning

Godkendelse af:
Odder Sogns Menighedsråd,
CVR nr. 64598910,
Regnskab 2017,
Afleveret d. 26.02.2018 12:20

3. Økonomi – 2017 regnskab
Sagsfremstilling: Årsregnskabet for 2017
foreligger nu i endelig udgave. Forklaring
fremlægges på mødet.
Bilag: 3.1. Årsregnskab 2017
Anbefaling: Godkendes

Godkendes, idet det noteres, at årsagen til
underskuddet kan primært henføres til 2
fratrædelsesordninger som har medført dobbelt
lønudbetaling i sammenlagt 10 måneder. Ses bort
herfra har driften givet et overskud på ca. 235.000 kr.
Der vil forsat være:
Månedlig opfølgning i FU.
Kvartalsvis opfølgning i MR
Det bemærkes, at der på forsiden fejlagtigt annonceres
2 biregnskaber, men der er kun et.

Side 1 af 5

Ansvarlig: Kasserer og KKL

Sag til beslutning

Beslutning:

4. Regnskabsinstruks

Godkendt, idet der arbejdes på via kontoplanen at
synliggøre hvilke konti, der kan disponeres over hhv.
som enkeltperson og/eller gruppe/funktion

Sagsfremstilling: På sidste møde blev det
vedtaget at der skulle tilføjes øvre
beløbsgrænser for at give større
budgetkontrol.
Bilag:
4.1 Ny regnskabsinstruks

Ansvarlig: KKL og Kasserer
Anbefaling: Godkendes

Sag til beslutning
5. Stabilisering af gravsten

Beslutning:
Disse sten skal indgå i provstiets stabiliseringspulje.
Der ansøges herom.

Sagsfremstilling: Forslag vedr. stabilisering
vedlagt
Bilag: 5.1 Stabilisering af bevaringsværdige
gravsten
Anbefaling: Godkendes

Sag til beslutning
6. Gravsten der fjernes eller bevares

Ansvarlig: KGL og Udvalgsformand

Beslutning:
Indstillingen godkendes

Sagsfremstilling: Sagsfremstilling i vedlagte
Bilag:
6.1. Gravminder der fjernes
6.2. Gravminder der bevares
Anbefaling: Godkendes

Ansvarlig: KGL og udvalgsformand
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Sag til beslutning

Beslutning:

7. Ændringer på Gl. Kirkegård

Vedr. bilag 7.1 Det lille kors tages op og gemmes til
andet sted.
Vedr. bilag 7.2. Provstiet ansøges om fældning af
træet

Sagsfremstilling: Forslag til ændringer
vedlagt som bilag.
Bilag:
7.1 Afd. U – forslag fra KGL
7.2. Træfældning
Anbefaling: Godkendes

Ansvarlig: KGL og Udvalgsformand

Sag til debat

Beslutning:
Sagen debatteret. I år er sidste gang i det nuværende
regi. Genoptages hvis der udstilles igen

8. Påskekunst i Kirken
Sagsfremstilling: Der er 4 fugle som er
blevet skadet. Kunstneren vil blive holdt
skadesløs.
Skal der tages stilling til kunst i kirken
fremover – herunder regler og aftaler?
Bilag:
Anbefaling:

Ansvarlig:

Sag til beslutning

Beslutning:

9. Indledende Budgetsamråd 15. marts
2018

Odder Sogn vil gerne deltage i samarbejdet om sikring
af gravsten. Vedtægten kan tiltrædes.
Der skal arbejdes på at personregistreringsaftalen
mellem Odder sogn og de andre sogne kan indgå i den
samlede driftsramme til Odder Sogn.

Sagsfremstilling: Menighedsrådets holdning
til punkterne på Indledende budgetmøde. Der
er flere medlemmer af MR, som ikke kan
deltage. Hvem kan deltage? - Hvilken
holdning kan de tilkendegive?

Der følges op på bestående aftaler.

Bilag:
9.1. Dagsorden for mødet
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9.2 Oplæg til budgetsamråd
9.3 Vedtægt for samarbejde om sikring af
gravminder
Anbefaling:

Ansvarlig: KKL

10. Nyt fra udvalgene:


Kirkeværgen



Aktivitetsudvalget

Kirkeligt møde 4. marts. Alle MR-medlemmer må
gerne hjælpe til.
Sogneaften 21.3 Lone Hertz
Sogneaften til sept. Pernille Vigsø Bakke
Alle Helgens arrangement under planlægning
Stafet for livet igen i år (16. og 17. juni).
Menighedsmøde 2. maj
Der planlægges en sogneudflugt



Bygningsudvalget

Provstiudvalget har godkendt nyt budget for
kapelbyggeriet.
Mindre arrangement vedr. første spadestik til kapel.



Kirkegårdsudvalget

Udvalget har holdt medarbejdermøde i dag hvor 2 nye
medarbejdere – Jan og Bent - blev præsenteret.
Arbejdet med Ny toiletbygning (Gl. Kirkegård) i
gangsættes.



PR-udvalget



Kontaktperson

Karen (Næstfmd) er stedfortræder mens Formand og
Kontaktperson er i Israel.
Kontaktperson skal på kursus 4 dage i foråret.

11. Nyt fra formanden:

Katafalk er indkøbt. Placering under trappen i
Kirkecentret er midlertidig, der søges efter andre
løsninger. Der følges op på placeringen på næste
møde.

12. Eventuelt:

Invitation til 15.maj kl. 18.00 Park Hotel. Alle ansatte
og menighedsrådsmedlemmer er inviteret.
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Underskrifter:
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