MR-Referat 27.11.2019

Odder Sogns Menighedsrådsmøde
Odder kirkecenter
Offentligt møde 17.30-19.00

Afbud: Jørgen Winther (suppleant Michael Siim Frølunde er indkaldt pga. konstituering på
mødet), Dorte Sørensen, Else Frandsen ankommer inden behandling af dagsordens punkt 4.
Møde slut: Kl. 18.59.

Dagsorden:

Beslutning/Fortsat handling:

Ansv

LUKKET MØDE

1. Intern drøftelse i MR

OFFENTLIGT MØDE
17.30
2. Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
FU har tilrettet skabelonen for
dagsorden, så der på mødet vil være
mest fokus på beslutnings- og
drøftelsespunkter og mindre fokus
på orienteringspunkter. Eventuelle
orienteringspunkter vil være sidst
på dagsorden, og mange af
orienteringerne vil allerede være
givet i dagsorden.

Dagsorden godkendes, idet punkt 4 behandles,
når Else Frandsen er ankommet til mødet.
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3. Velkommen til
medarbejderrepræsentant Pia Uhd

Formanden byder velkommen til
medarbejderrepræsentant Pia Uhd.

BESLUTNINGSPUNKTER
17.35
Punkt 4 behandles efter behandling af dagsordens
punkt 9.
4. Konstituering af MR for det
kommende kirkeår
4.a Valg af formand,
menighedsrådslovens § 8 stk. 1-3
4.b Valg af næstformand,
menighedsrådslovens § 8 stk. 1-3
4.c Valg af kirkeværge,
menighedsrådslovens § 9 stk. 1
4.d Valg af kasserer,
menighedsrådslovens § 9 stk. 2
4.e Valg af kontaktperson,
menighedsrådslovens § 9 stk. 5
4.f Valg af bygningskyndig,
menighedsrådslovens § 9 stk. 8
4.g Valg af tegningsberettiget,
menighedsrådslovens § 9 stk. 9
4.h Mulighed for ekstraordinær indog udtræden af udvalg

4.a Formand:
Ved hemmelig afstemning foreslår MR (de valgte
medlemmer) følgende kandidater til formand:



Nels Hansen Jacobsen
Lisbeth Rasmussen

Ved hemmelig afstemning vælger MR (de valgte
medlemmer) formand:




Nels Hansen Jacobsen: 12
Lisbeth Rasmussen: 2
Blank stemmeseddel: 1

Nels Hansen Jacobsen er således valgt som
formand.
4.b Næstformand:
Ved hemmelig afstemning foreslår MR (de valgte
medlemmer) følgende kandidater til
næstformand:



Lisbeth Rasmussen
Dorte Smedegaard

Ved hemmelig afstemning vælger MR (de valgte
medlemmer) næstformand:



Lisbeth Rasmussen: 13
Dorte Smedegaard: 2

Lisbeth Rasmussen er således valgt som
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næstformand.
4.c Kirkeværge:
MR vælger Henrik Kirchheiner som kirkeværge.
4.d Kasserer:
MR vælger Leif Kristensen som kasserer.
4.e Kontaktperson:
MR vælger Lisbeth Rasmussen som
kontaktperson.
4.f Bygningskyndig:
MR vælger Flemming Pedersen som
bygningskyndig.
4.g Tegningsberettiget – sammen med formanden:
MR vælger næstformanden, Lisbeth Rasmussen.
4.h Ind- og udtræden af udvalg:
PR-udvalget:



Lisbeth Rasmussen træder ud af udvalget.
Nels Hansen Jacobsen træder ind i
udvalget.

Bygningsudvalget:


Annalene Eskerod træder ind i udvalget.

Aktivitetsudvalget:


Nels Hansen Jacobsen træder ud af
udvalget.
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5. MRs mødekalender for det næste
kirkeår
Indstilling:
FU indstiller følgende mødedatoer
og tidspunkter til godkendelse:
29.01, 26.02, 25.03, 29.04, 27.05,
24.06, 26.08, 30.09, 28.10, 25.11.
Offentligt MR-møde kl. 18.30.
Mødetidspunkt for MR kl. 17.00.
Sagsfremstilling:
FU har drøftet dagsordens form og
mødetidspunkt. Mhp. at optimere
møderne og få mere fokus på
beslutnings- og drøftelsespunkter
foreslås følgende skabelon for MRmøderne i det kommende kirkeår:
Kl. 17.00-18.00: Tema og/eller
lukket MR-møde
Kl. 18.00-18.30: Pause med spisning
Kl. 18.30-19.30: MR-møde
Kl. 19.30-19.40: Pause
Kl. 19.40-20.30: MR-møde, fortsat
6. Indsamlingsliste for det
kommende kirkeår

Formanden motiverer FUs forslag til skabelon for
det kommende kirkeårs MR-møder. Hensigten er
at få mere fokus på temadrøftelser og
overordnede beslutninger.

17.55
FU

Drøftelse om begyndelsestidspunkt ift. mulighed
for mødedeltagelse for MR-medlemmer på
arbejdsmarkedet.
Drøftelse om tid til uformelle drøftelser.
MR følger FUs indstilling, dog med ændring af
begyndelsestidspunkt:
Kl. 18.00-19.00: Tema og/eller lukket MR-møde
Kl. 19.00-19.30: Pause med spisning
Kl. 19.30-20.30: MR-møde
Kl. 20.30-20.40: Pause
Kl. 20.40-21.30: MR-møde, fortsat
Forslag om, at spisning nogle gange er efter
mødet, så der også bliver tid og rum til uformelle
drøftelser.

MR følger aktivitetsudvalgets indstilling.

18.05
Udvalget

Indstilling:
Aktivitetsudvalget indstiller, at
indsamlingsliste for det kommende
kirkeår godkendes.
Sagsfremstilling:
Aktivitetsudvalget har drøftet og
revideret indsamlingslisten. Til
orientering er som bilag vedlagt
indsamlingsregnskab for 2018 og
foreløbigt indsamlingsregnskab for
2019.
Bilag:
6.1 Indsamlingsliste_forslag
6.2 Indsamlingsregnskab 2018
6.3 Indsamlingsregnskab 010119-

Side 4 af 11

MR-Referat 27.11.2019
191119

7. Årsbudget 2020
Indstilling:
Kassereren indstiller årsbudget
2020 til endelig godkendelse: Odder
Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
64598910, Budget 2020, Endelig
budget afleveret d. 13-11-2019
11:58.

MR følger kassererens indstilling og godkender
årsbudget 2020: Odder Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 64598910, Budget 2020, Endelig budget
afleveret d. 13-11-2019 11:58.

18.15
Kassereren

Sagsfremstilling:
Pba. mandat givet på sidste MRmøde er endeligt årsbudget 2020
udarbejdet og indsendt.
Bilag:
7.1 Årsbudget 2020

8. Bilag til regnskabsinstruks
Indstilling:
Kassereren indstiller, at det
reviderede bilag til
regnskabsinstruks godkendes og
underskrives.

MR følger kassererens indstilling og underskriver
bilag til regnskabsinstruks.

18.25
Kassereren

Sagsfremstilling:
Bilag til regnskabsinstruks er
revideret bl.a. iht. nyansættelser og
valg af kontaktperson på sidste MRmøde.
Bilag:
8.1 Bilag til regnskabsinstruks
Anbefaling fra FU: Indstilling følges

9. Ringe- og klokkespilsregulativ

MR følger gudstjenesteudvalgets indstilling.

18.30
Udvalget

Indstilling:
Gudstjenesteudvalget indstiller, at
ringe- og klokkespilsregulativ
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godkendes.
Sagsfremstilling:
Ved gudstjenesteudvalgsmøde og
præstemøde er praksis for ringning
drøftet. Der foreslås vedtagelse af
ringe- og klokkespilsregulativ.
Ændringer i regulativet ift.
nuværende praksis: Ringetider på 3
min. (nuværende praksis: 5 min).
samt indførelse af
kimning juleaften.
Bilag:
9.1 Ringe- og klokkespilsregulativ_forslag

ORIENTERINGSPUNKTER
18.40
10. Kirkeliv

Aktiviteter siden sidst:
 Allehelgen på Odder Museum for
minikonfirmander om formiddagen og om
eftermiddagen for alle interesserede
 Halloweengudstjeneste den 31. oktober – i
samarbejde med FDF
 Allehelgensgudstjeneste
 Ungdomsallehelgensgudstjeneste
 Julekreaaften for minikonfirmander
 Sogneaften den 6. november: Foredrag
ved Ole Raakjær om sorg
 Børn, Bøn & Burger
 Fællesspisning den 14. november
 Studiekreds
 Sorggruppe
Aktiviteter den kommende periode:
 Julegudstjenester for dagplejere,
børnehaver og skoler
 Børnegudstjeneste med krybbespil den 3.
december kl. 17.00
 Syng julen ind med Odder Kantori den 3.
december kl. 19.00
 Børn, Bøn & Burger den 5. december kl.
17.00
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Gospelgudstjeneste den 10. december kl.
19.30
Adventsfest den 12. december kl. 14.00:
Gudstjeneste med efterfølgende fest og
luciaoptog. MR-medlemmer opfordres til
at hjælpe ved adventsfesten.
Julegudstjeneste den 13. december kl.
17.00 på Polititorvet
Juleaften i kirkecentret
Nytårsgudstjeneste den 31. december kl.
15.30 med efterfølgende champagne. MR
opfordres til at hjælpe med opskænkning.
Koncert med Michala Petri og Lars
Hannibal den 19. januar kl. 19.00
18.45

11. Nyt fra udvalgene:
•

Aktivitetsudvalget

•

Bygningsudvalget

•

Kirkegårdsudvalget

•

PR-udvalget

•

Formanden

•

Kirkeværgen

•

Kassereren

•

Kontaktpersonen

•

Koordinatoren

•

Kirkegårdslederen

•

Medarbejderrepræsentanten

•

Præsterne

Aktivitetsudvalget:
 MR-medlemmer opfordres til at hjælpe
ved arrangementet med juletræspyntning
for MR og medarbejdere.
Bygningsudvalget:
 Udvalget har ny-konstitueret sig.
Flemming Pedersen er ny
udvalgsformand.
 Syn afholdes 25. marts 2020.
Bygningsudvalget genovervejer datoen
ved næste udvalgsmøde, idet indledende
budgetsamråd afholdes før den planlagte
synsdato.
Kirkegårdsudvalget:
 Arbejdet med beskrivelser af og vedtægter
for de nye gravrum på Ny Kirkegård er
påbegyndt.
 Landinspektør er kontaktet, og tilbud på
nyt kirkegårdskort for Ny Kirkegård
afventes.
 Forslag til låger og skiltning på Ny
Kirkegård er ved at blive indhentet.
PR-udvalget:
 PR-udvalget vil i 2020 undersøge,
hvordan menigheden oplever vores
kommunikation (kirkespalte, hjemmeside,
facebookside, plakater, kalender m.v.)
med henblik på at vurdere, om vi vil
tænke den anderledes.
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På næste møde vil udvalget påbegynde
drøftelserne af undersøgelsens design. Det
er vigtigt, at vi både servicerer de aktive
brugere og de potentielle brugere af kirken
bedst muligt, og undersøgelsen skal
designes efter dette.

Formanden:
 Formandserfa den 6. november i Ørting
Sognehus.
 Samarbejdet om kalkning af kirker i
provstiet: Pr. 1. januar 2020 deltager
Odder, Gylling-Alrø og Saksild-Nølev.
 Menighedsrådsvalg 2020: Provsten
indkalder alle valgbestyrelser til møde den
5. februar kl. 19.00 i kirkecentret mhp. at
aftale, hvordan valget gribes an. Vores
valgbestyrelse består af Lisbeth
Rasmussen, Henrik Kirchheiner og Nels
Hansen Jacobsen.
 Vigtige datoer ifm. menighedsrådsvalg
2020: Den 12. maj holdes
orienteringsmøde sammen med
menighedsmøde. Den 15. september er der
valgforsamling, hvor valg til
menighedsrådet foregår: Kandidater
foreslås og præsenteres, og der stemmes
ved skriftlig og hemmelig afstemning. Der
kan indsendes flere kandidatlister indtil
den 13. oktober. Hvis der er mere end én
liste, holdes der afstemningsvalg den 17.
november.
 Arrangement med pyntning af juletræ for
medarbejdere og MR holdes fredag den
20. december kl. 14.00.
Kirkeværgen:
 Nogle tagsten var blæst af kirketaget.
Murer har lagt stenene igen.
 Kirkekyndig arkitekt ser på kirkens
adgangsforhold den 3. december.
 Kirketjenerne og koordinatoren er
undervist i den nye varmestyring.
 Lys ved koret: Opgave i at undersøge,
hvordan vi kan forbedre lyset.
 Lydanlæg: Opgave i at undersøge, om
kirkens lydanlæg vil fungere med nye
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frekvenser i det nye år – og et generelt
eftersyn.
Kassereren:
 Ved sidste MR-møde var der spørgsmål til
indtægter på konto 41 vedr. kapel i
kvartalsrapporten pr. 30. september 2019.
Det blev aftalt, at kassereren ville følge op
på tallene: Indtægterne vedrører både
indtægter ved ikke-folkekirkemedlemmers
brug af kapel samt indtægter ved
gravkastning. Indtægter ved gravkastning
er efterfølgende omposteret til konto 40
vedr. kirkegård.
Kontaktpersonen:


Har i dag deltaget i medarbejdermøde for
kirkens og kirkecentrets medarbejdere.

Koordinatoren:
 Vores to nye kirketjenere er kommet godt
i gang. De tre kirketjenere supplerer
hinanden godt og har et godt samarbejde.
 I perioden med vakant organiststilling har
vi skiftende organistvikarer på de tjenester
og handlinger, som vores faste organist
ikke tager.
 Kirketjenerudvalget har på MR-mødet i
april måned fået til opgave at se på
kirkesangerområdet. Indledende møde
afholdes umiddelbart inden MR-mødet.
 Vi har indgået praktikaftale for 8 uger
med Odder kommune. Praktikant følger
Rigmor Larsen, frivillig ved kirken.
 Nyt fælles alarmsystem for kirkecentret,
Kirkesti 5 og graverbygningen på Ny
Kirkegård forventes installeret inden jul.
Kirkegårdslederen:
 Den automatiske tidslås på det offentlige
toilet på Ny Kirkegård er blevet repareret,
så toilettet fremover er aflåst om aftenen.
 Granlægning er næsten færdig.
Medarbejderrepræsentanten:
 Intet at bemærke denne gang.
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Præsterne:
Præsterne har fordelt udvalgsposter for det næste
kirkeår mellem sig:
 FU: Lars Berg Thomassen
 Bygningsudvalget: Lars Berg Thomassen
 Kirkegårdsudvalget: Anne Mette Fruelund
Andersen
 PR-udvalget: Vibeke Døssing Rudebeck
 Aktivitetsudvalget: Alle præsterne

18.50

12. Eventuelt



Velbesøgt julebasar med stor omsætning
til menighedsplejen.
Opfordring til Åbent Hus-arrangement i
Odder kapel. Rundviserne tager denne
opfordring op i det nye år.

OPLÆSNING, GODKENDELSE
OG UNDERSKRIFTER

Underskrifter:
Annalene Eskerod
Carsten B. Kristensen
Dorte Smedegaard
Else Frandsen
Eva Bundgaard
Flemming Pedersen
Henrik Kirchheiner
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Jørgen Winther
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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