MR-Referat 26.02.2020

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), Annalene Eskerod, Vibeke Døssing Rudebeck, Lars Berg Thomassen.
Møde slut: Kl. 21.05

Dagsorden:

Beslutning/Fortsat handling:

Ansv

OFFENTLIGT MØDE
19.30
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

BESLUTNINGSPUNKTER

2. Renovering af toiletbygning på Gl.
Kirkegård: Valg af totalentreprenør
Indstilling:
Kirkeværgen og Kirkegårdsudvalget
indstiller enstemmigt, at MR tildeler
Tranum & Jørgensen som billigstbydende
opgaven som totalentreprenør og
videresender til provstiets godkendelse.

MR følger indstillingen og tildeler Tranum
& Jørgensen opgaven som totalentreprenør
og videresender til provstiets godkendelse.

19.35
Kirkeværge
og
Kirkegårdsudvalget

Sagsfremstilling:
Opgaven som totalentreprenør for
renovering af toiletbygning på Gl.
Kirkegård har været i udbud. Indkomne
tilbud er behandlet på møde mellem
Kirkeværgen og Kirkegårdsudvalget den
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21. februar 2020.
Bilag:
2.1 Tilbudsliste byder A
2.2 Tilbudsliste byder B
2.3 Sammenstilling af indkomne tilbud Odder Kirke – toiletbygning
2.4 Forslag til MR og rådgivers fælles
indstilling til provstiet

3. Flytning af mindesten for Julius
Frandsen fra VitaPark til Ny Kirkegård
Indstilling:
Kirkegårdsudvalget indstiller, at MR går i
dialog med Odder Kommune om flytning
af mindesten for Julius Frandsen fra
VitaPark til Ny Kirkegård.

MR følger kirkegårdsudvalgets indstilling
og går i dialog med Odder Kommune om
flytning af mindesten for Julius Frandsen
fra VitaPark til Ny Kirkegård.

19.40
Kirkegårdsudvalget

Sagsfremstilling:
I VitaPark står en mindesten for Julius
Frandsen med portræt i hautrelief og et
vers, der kæder læge- og præstegerning
sammen. Kirkegårdsudvalget har på sit
møde den 5. februar 2020 drøftet
muligheden for at flytte denne mindesten
til Ny Kirkegård, når lapidariet er anlagt
(Magnoliehaven).
Bilag:
3.1 Julius Frandsen
3.2 Julius Frandsen - forslag til Odder
Kommune
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4. Boligpligt for kommende sognepræst
Indstilling:
FU indstiller, at MR beslutter fastholdelse
af boligpligt for kommende sognepræst

MR beslutter at fastholde boligpligt for den
kommende sognepræst, dog forudsat at den
nuværende sognepræst uden boligpligt ikke
ønsker at få knyttet boligpligt til sin stilling
– i så fald arbejdes for dette i stedet.

19.45
FU

Sagsfremstilling:
Inden opslag af sognepræsteembede skal
MR tage stilling til, om MR ønsker at
fastholde boligpligt eller anmode
Kirkeministeren om ophævelse af
boligpligt.
FU har behandlet sagen på sit møde den 6.
februar 2020 og anbefaler MR at fastholde
boligpligten ud fra følgende argumenter:
a) Idet Odder kan betragtes som en
stor landsby, så giver boligpligt for
sognepræsten og sognepræstens
deraf følgende tilstedeværelse i
byen værdifulde kontakt- og
samarbejdsflader.
b) Der er en hensigtsmæssig placering
af sognets to nuværende
præsteboliger: En i centrum af
Odder og en i Odder Vest, som er
et område i vækst.
c) Sognet har i forvejen et
præsteembede uden boligpligt.

ORIENTERINGSPUNKTER

5. Proces og tidsplan for ansættelse af
sognepræst
Sagsfremstilling:
Den 1. marts 2020 indsættes sognepræst
Lars Berg Thomassen i sit nye embede i
Langå-Torup Pastorat. MR skal således i
gang med proces for ansættelse af
sognepræst.
Ved MR-mødet vil blive givet orientering

19.55
FU

Orientering givet.
MR skal være fuldtallig ved
orienteringsmødet med biskoppen den 27.
maj kl. 17.30 samt ved indstillingsmødet
med provsten den 4. juni kl. 19.00.
Spørgsmål fra medarbejderrepræsentanten
om mulighed for medarbejdernes
overværelse af prøveprædiken: MR
anfører, at medarbejderrepræsentanten kan
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om Tunø Sogns Menighedsråds evt.
deltagelse i processen.
Tidsplan:
 Onsdag den 27. maj kl. 17.30 i
Odder Kirkecenter:
Orienteringsmøde med biskoppen.
Vi hører om ansøgerne og udpeger
ansøgere til prøveprædiken og
samtale. Derefter afholdes MRmøde.
 Tirsdag den 2. juni kl. 16 og kl. 19:
Prøveprædiken og samtale.
 Onsdag den 3. juni kl. 16 og kl. 19:
Prøveprædiken og samtale.
 Torsdag den 4. juni kl. 19:
Indstillingsmøde med provsten.

overvære prøveprædiken og i øvrigt være
med i processen. Andre medarbejdere kan
ikke overvære prøveprædiken på eget
initiativ.

20.05
FU
6. Opfølgning på seminar for
medarbejdere og MR den 1. februar 2020
Sagsfremstilling:
Seminar blev afholdt den 1. februar 2020
med følgende formål:
Seminaret er for alle medarbejdere og MR

Orientering givet ved kontaktpersonen:
FU har drøftet, hvordan der kan følges op
på seminaret – at få de gode ord ud at gå.
Planen er, at FU udpeger væsentlige
områder. Kontaktpersonen finder sammen
med kirkegårdslederen og koordinatoren
måder, hvorpå der kan arbejdes med disse
områder sammen med medarbejderne.

Kirkens forkyndelse er formålet med kirken
og sætter derfor rammen for kirken som
arbejdsplads.
Vi ønsker fortsat at have fokus på trivsel
hos alle, som i fællesskab løfter kirkens
kerneopgaver.
I den kommende tid skal der følges op på
seminaret i forskellige fora.
Bilag:
6.1 Seminar sammenskrivning af
plancher_foreløbig
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20.15
Udvalget
7. Forslag til principper for udlån og
udleje af kirkecenter

Orientering givet.

Sagsfremstilling:
På MR-mødet i maj 2019 nedsatte MR et
udvalg, som skulle arbejde med ny
vedtægt for udlån af kirkecenter. Udvalget
har udarbejdet forslag til principper for
udlån og udleje af kirkecenter.
Principperne har været til høring på
medarbejdermødet den 29. januar 2020,
og efterfølgende har udvalget mødtes igen
og drøftet høringskommentarerne.
Udvalget orienterer om forslag til
principper for udlån og udleje af
kirkecenter ved dette MR-møde. Ved MRmødet i marts måned vil principperne
blive indstillet til beslutning.
Bilag:
7.1 Kirkecentret: Lokaleleje og –udlån,
forslag til principper_med høringskommentarer

PAUSE

8. Orientering om MR-valg 2020
Sagsfremstilling:
Valgbestyrelserne i alle menighedsråd i
Odder Provsti var den 5. februar 2020
samlet til møde om det kommende MRvalg. Ved MR-mødet vil blive givet
orientering herfra.
Vigtige datoer:
 12. maj 2020:
Orienteringsmøde og
menighedsmøde

Orientering givet.
På mødet 5. februar 2020 blev det besluttet,
at der både skal være fælles PR i provstiet
og i de enkelte pastorater hhv. sogne.

20.40
Valgbestyrelsen

Fælles PR-udvalg for provstiet: Fra Odder
sogn deltager Nels Jacobsen, Dorte
Smedegaard og Else Frandsen.
Møde i fælles PR-udvalg for provstiet
afholdt 25. februar 2020, hvor der bl.a. blev
besluttet fælles annonce og artikel med
interview af MR-medlemmer i Odder Avis.
I artiklen og medfølgende videoklip
præsenteres for Odder sogn kirkeværge
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15. september 2020:
Valgforsamling og opstillingsmøde
17. november 2020:
Evt. afstemningsvalg

Henrik Kirchheiner.
Næste møde i fælles PR-udvalg: 20. marts
2020.
Materialer til valget kan findes på
Valgportalen.

Orientering givet.
9. Orientering om Odder Provstis
menighedspleje

Møde er afholdt i Odder Provstis
menighedspleje, hvor der bl.a. blev fulgt op
på uddeling af julehjælp. Næste opgave er
uddeling af konfirmationshjælp.
Årsmøde er planlagt til afholdelse den 30.
april kl. 13.00-15.00.
KKM-medarbejder Jytte Sørensen er ny
sekretær for menighedsplejen.

20.45
Sognepræst
Anne Mette
Fruelund
Andersen

20.50
Kassereren

10. Indledende budgetsamråd

Orientering givet.

Sagsfremstilling:
Indledende budgetsamråd afholdes
torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00-21.30 i
Alrø Forsamlingshus. Mødet har fokus på
kirkegårde.

MR-medlemmerne opfordres til at deltage i
budgetsamrådet.

Bilag:
10.1 Dagsorden - Indledende
Budgetsamråd den 5. marts 2020
20.55
11. Kirkeliv

Aktiviteter siden sidst:
 Kyndelmissesang – fællessang fra
Højskolesangbogen
 Studiekreds: Søren Kierkegaard
som tema for samtidsteologisk
studiekreds
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Børn, Bøn & Burger
Fællesspisning
Fastelavnsgudstjeneste med
efterfølgende tøndeslagning i
samarbejde med FDF
Sogneaften: Tryllekunstner og tvdebattør Jesper Grønkjær giver en
førstehåndsberetning om Nordkorea
Afskedsgudstjeneste og
afskedsarrangement for sognepræst
Lars Berg Thomassen
Musikgudstjeneste med Odder
Kantori

Aktiviteter den kommende periode:
 Det kirkelige møde søndag den 1.
marts kl. 10.30: Gudstjeneste,
fællesspisning og foredrag om
Karen Blixen og kristendommen
ved David Bugge
 Børn, Bøn & Burger torsdag den 5.
marts kl. 17.00
 Odder Frivilligfest med deltagelse
af kirkens frivillige fredag den 6.
marts
 Folkekirkens Nødhjælpsindsamling
søndag den 8. marts
 Sogneaften onsdag den 11. marts kl.
19.00: Efter kommunismen – møde
med østeuropæerne ved
journalisterne Anne Haubek og
Thomas Ubbesen
 Fællesspisning torsdag den 12.
marts kl. 18.00
 Kirkegårdsvandring på Ny
Kirkegård lørdag den 28. marts kl.
10.30-12.00
21.00
12. Nyt fra udvalgene:
•

Aktivitetsudvalget

•

Bygningsudvalget

•

Kirkegårdsudvalget

•

PR-udvalget

Aktivitetsudvalget:
 Udvalgsmøde afholdt den 5. februar
2020.
 Markering af 75 året for befrielsen:
Aftengudstjeneste og ringning.
 Biffen i Odder har rettet
henvendelse om evt. samarbejde om
film og foredrag. Dorte Smedegaard
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•

Formanden

•

Kirkeværgen

•

Kassereren

•

Kontaktpersonen

•

Koordinatoren

•

Kirkegårdslederen

•

Medarbejderrepræsentanten

•

Præsterne



har været til møde herom. Planlagt
til afholdelse i april, maj og juni
måned.
Stafet for livet den 20. og 21. juni:
Odder Sognekirke deltager igen i
år. Dorte Smedegaard og KKMmedarbejderen har desværre ikke
mulighed for at være med i år.
Kirketjenerne kører ting derned, og
kirkeværgen hjælper med at stille
op. Der efterlyses hjælpere fra MR.

Bygningsudvalget:
 Intet at bemærke.
Kirkegårdsudvalget:
 Mere fokus på affaldssortering og
genbrug af grønt affald fremover –
inspireret af Grøn Kirkearrangement.
 God fremdrift på helhedsplanen for
Ny Kirkegård. Den milde vinter har
give mulighed for bl.a. at plante i
hele perioden (senest omkring
Magnoliehaven).
 Fortsat fokus på kommunikation
(skilte, opslag, kirkespalte).
 Omvisning på Ny Kirkegård den
28. marts 10.30-12.00 (kapellet
vises frem, hvis muligt). Der kobles
en evaluering på arrangementet, så
vi kan justere inden gentagelse den
16. maj.
PR-udvalget:
 Møde afholdes den 18. marts 2020
med Odder Avis med forhandling
om vilkår for fremtidig aftale,
herunder pris. Nuværende aftale
løber til 31. maj. Brugerundersøgelse tilstræbes, og denne
vil tage tid at sætte i værk. For ikke
at skulle ændre på noget to gange,
så planlægges, at den fremtidige
aftale vil skulle gælde indtil
årsskiftet.
 Der arbejdes for fælles PR i hele
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Provstiet i anledning af det
kommende menighedsrådsvalg.
Oplæg om klumme i Kirkespalten,
tages med på et senere MR-møde.

Formanden:
 Høringssvar til biskoppen er afsendt
den 13. februar 2020 med ordlyd
som i den rundsendte orientering.
 Henvendelse fra By&Land Odder Odderegnens forening for
Bygnings- og Landskabskultur om
besøg i kapel. Rundviserne tager sig
af henvendelsen.
Kirkeværgen:
 Intet at bemærke.
Kassereren:
 Orientering om foreløbigt
årsresultat 2019.
Kontaktpersonen:
 Henholdsvis den 3. og 10. marts
holdes MUS med kirkegårdsleder
og koordinator.
Koordinatoren:
 Kvartalsmøde for kirkens,
kirkecentrets og kirkegårdens
medarbejdere afholdt d.d.
 Vi har forlænget praktikaftale for
marts og april måned med Odder
kommune. Praktikant følger fortsat
Rigmor Larsen, frivillig ved kirken.
Evalueringsmøde med Odder
kommune er afholdt.
 Planlagt møde med kirke- og
kulturmedarbejderen og evt.
kommende praktikant på kirke- og
kulturområdet er desværre aflyst, da
den potentielle praktikant har fået
fastansættelse andetsteds.
 AA har givet blomst som tak for lån
af lokaler. Blomsten pynter i
personalekøkkenet.
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Kirkegårdslederen:
 Rundvisning på kirkegård for
medarbejdere og MR er under
planlægning.
Medarbejderrepræsentanten:
 Intet at bemærke.
Præsterne:
 Musikgudstjeneste med Odder
Kantori under ledelse af Grethe
Gammelmark den 25. februar.
Grethes sidste optræden med
kantoriet i denne omgang. MR
takkede for det store og gode
arbejde med en buket.
 Forventning om konstitueret præst i
vakanceperioden.
21.10

13. Eventuelt

MR-medlem Yvette Secher-Nielsen
er blevet bevilget dansk
statsborgerskab.

OPLÆSNING, GODKENDELSE OG
UNDERSKRIFTER

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