2018-06-27 MR

Odder, den 19.06.2018
Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde
for Odder Sogns menighedsråd i Kirkecenteret.
Onsdag den 27. juni 2018 kl. 18.00- ca.19.30
Uformelt (lukket) møde efterfølgende

Afbud fra Dorte (provst), Lars
Dagsorden:

Beslutning og ansvarlig for udførsel:

0. Konsulent og Personaleorientering Lukket punkt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning på sidste møde

Ad pkt 8 Udvalget vedr, hynderne har aftalt detaljerne
med Leverandør. 7-8 ugers leveringstid. De bedste
gamle hynder gemmes.

Pkt’er fra referatet 30.05.2018 til
opfølgning – ikke orientering under udvalg.
Pkt. 8. Bænkehynder til kirken. Præcisering
af tilbud vedr. farve, stof, mv.

Ad pkt 9. Andre gudstj i konfirmationstiden: oplæg fra
Nels til August
Drøftelser om Nadvervin udsat (sept).

Pkt. 9. Vedr. menighedsmødet. Det blev
besluttet at udsætte debat af Gudstjeneste- og
kapelkommentarer. Fastlæggelse af plan
herfor mangler.
Pkt. 12. Ønske om orienteringspunkt vedr.
Persondataforordning – punktet er udsat til
septembermødet (26.09), idet der afholdes
kursus for kbf-ere og kirkekontorer i Horsens
primo september om emnet.
Orientering på vort møde v. Birgitte Søhoel
Fra tidligere:
Udskudt debat omkring udsmykning af kapel
sættes på augustmødet.
3. Nyt fra formanden:
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4. Kirkeliv

Afslutning for minikonfirmander
Sommerfest for plejehjem ca. 100 deltagere
Menighedsudflugt til Uhre kirke og Elia skulptur
Stafet for livet
Dåbsvideo

Sag til orientering

Beslutning:
Nye tal fremkommet, hvor lønninger er omposteret.
De nye tal blev fremlagt.

5. Økonomi – 2018 regnskabsopfølgning
Sagsfremstilling: Der foreligger regnskab
indtil 30.05.2018. Lønninger er desværre
fortsat fejlbehæftede.
Bilag:
5.1 Rapport pr. 31.05.2018
5.2 Rapport uden lønninger 31.05.2018
Anbefaling:

Ansvarlig: Kasserer og KKL
Sag til beslutning

Beslutning:

6. Menighedsrådets procedure

Godkendt

Sagsfremstilling: Forretningsudvalget
indstiller, at der på MR-møder som fast
procedure indføres:
Nyt punkt 2. Opfølgning fra sidste møde.
Alene punkter hvor der er uklarhed,
udsættelse og/eller manglende beslutning.
Øvrige udestående ting forventes oplyst under
udvalgsorientering
Fast afsluttende gennemgang. Afsluttende
gennemlæsning og godkendelse af alle
beslutninger inden udskrift og underskrift.
Bilag:
Ansvarlig: Fmd og KKL
Anbefaling: Godkendes
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Sag til beslutning
7. Grundstensnedlæggelse Kapel

Beslutning:
Godkendt

Sagsfremstilling: Rejsegilde og
grundstensnedlæggelse ved kapellet 16.
august kl. 14.30.
Bilag:
7.1 Oplæg fra Bygningsudvalget
Anbefaling: Godkendes

Sag til beslutning

Beslutning:

8. Film af kirken på Google maps

Godkendt

Sagsfremstilling: Vi kan for kr. 2000,(engangsbeløb) få vist kirken indefra på
Google maps.
Bilag:
8.1 Streetview - Kirkevisning
Anbefaling: Godkendes

Ansvarlig: Fmd og KKL

Sag til beslutning

Beslutning:
Godkendt

9. Ny. Kirkegård – sikring af gravsten
Sagsfremstilling: Indstilling fra KGU
vedhæftet.
Bilag: 9.1 Finansiering af sikring af ikkebevaringsværdige gravsten
Anbefaling: Godkendt – beløbet findes i
budgettet 2018 for kirkegården

Ansvarlig: KGU + kasserer
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Sag til orientering/debat
10. Stiftende generalforsamling i Den fælles
menighedspleje.

Nyt forslag til vedtægt på august mødet
Ny dato for stiftende GF 4.10.

Sagsfremstilling: Indkaldelse og dagsorden
udsendt. Mødet afholdes 27.06.2018 kl. 16.00
Alle er velkommen. Der kan orienteres herom
på MR efterfølgende.
Bilag: 10.1 Indkaldelse til stiftende
generalforsamling
Anbefaling:
Sag til beslutning

Beslutning:

11. Masterplan Odder Provsti

Udvalg:
Vivian, Henrik, Nels

Sagsfremstilling: Der er kommet
høringsforslag fra Biskoppen. Der skal
afgives høringssvar senest 1. september 2018.
Odder sogns høringssvar skal godkendes på
næste møde 29. august 2018. Det anbefales, at
udvalg til behandling af sagen nedsættes.

Oplæg til høringssvar behandles på augustmødet

Bilag: 11.1 Høringsforslag fra Biskoppen
Anbefaling: Udvalg udpeges. Biskoppen
ansøges om udsættelse vedr. svarfrist.

Ansvarlig: Vivian

12. Nyt fra udvalgene:


Kirkeværgen



Aktivitetsudvalget

Evt. Seminar for MR i foråret 2019
Evt. Studietur i 2019 (sept) for MR-medl. og ansatte.
Frivilligarrangement til foråret (forslag)
Frivillige med til juleafslutning (forslag)
Øget opmærksomhed på frivilliges ve og vel
Foreningen Norden 100 års jubilæum markeres med
koncert i kirken til april
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Bygningsudvalget

Omlægning af terrasser Kirkesti 3+5 og andre
tømreropgaver opprioriteret.
Udendørsspot eftergås.
Synsopgaver vedr. præsteboliger søges løst snarest.
Kapelbyggemøde. Vi skal have ny byggerådgiver –
Claus Peter Nielsen går på pension – Ny rådgiver
bliver Peter W Nielsen fra samme firma.
Sygehuskapellets inventar kan kun anvendes i
begrænset omfang.
Arkitekten kommer med udspil omkring inventar.
Nye hynder til kirkecentrets forhal bestilles og
finansieres over legatmidlerne.
Viden om kirke og kirkecenters forhold, vedligehold
og teknik skal nedskrives af mest erfarne kirketjener
(Jan B), KV hjælper.



Kirkegårdsudvalget

1. Provstiets projekt vedr. sikring af gravsten er

forsinket ca. 2 måneder pga. manglende
tilbagemeldinger fra stenhuggere.
2. Rådgiveraftale vedr. renovering af toiletbygning
på Gl. Kirkegård er godkendt af provstiet.
Arbejdet med rådgiver fortsættes efter
sommerferien.
3. Bevaringsværdige gravminder til registrering er
sendt til museumsfaglig vurdering på Moesgaard
Museum. Afventer deres tilbagemelding.
4. Projektplan for ”Helhedsplanen – Ny Kirkegård”
er udarbejdet sammen med Alex.


PR-udvalget

Dåbsvideo er i biffen.



Kontaktperson

Kirkegården:
- 2 nye medarbejdere ansat
- Farvel til Bettina
- Der søges yderligere 1 medarb.
Kirkecenter:
- KKM (Jytte) har søgt og fået seniorordning fra 1.8.

13. Eventuelt:

Forslag om at Janneke deltager i Bygn.Udv.
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14. Gennemgang af mødets
beslutningsprotokol.

Godkendt

Underskrifter:
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