MR-Referat 24.06.2020

Odder Sogns Menighedsrådsmøde
Odder kirkecenter
Offentligt møde 19.30-21.00

Afbud: Else Frandsen, Dorte Sørensen.
Møde slut: Kl. 20.45
Dagsorden:

Beslutning/Fortsat handling:

Ansv

OFFENTLIGT MØDE
19.30

1. Godkendelse af dagsorden

MR-formanden argumenterer for, at punkt
3 Hørups kunstværk ikke behandles som
beslutningspunkt på MR-mødet, og at
punktet i stedet sendes til Bygningsudvalget.
Med denne ændring godkendes dagsorden.

BESLUTNINGSPUNKTER

2. Skilte og låger på Ny Kirkegård
Indstilling:
Kirkegårdsudvalget indstiller, at MR
principgodkender projektet med fælles
design for skilte og låger på Ny Kirkegård.

Kirkegårdsudvalgsformanden præsenterer
projektet.

19.35
Kirkegårdsudvalget

Finansiering af projektet er pt. uafklaret.
Drøftelse af projekt og økonomi.
MR principgodkender designet i projektet.

Sagsfremstilling:
Kirkegårdsudvalget har arbejdet med et
fælles design for skilte og låger på Ny
Kirkegård. Udvalget har været i dialog
med Ole Grøn, som har været meget

MR anmoder Kirkegårdsudvalget om at
søge forhåndsgodkendelse af projektet hos
Aarhus Stift.
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imødekommende ift. udvalgets ønsker om
et design, der lægger sig op ad navnene på
de nye gravrum: Rosenhaven, Magnoliehaven m.v. Ole Grøn har leveret skitseforslag og indhentet prisoverslag på begge
dele, jf. bilag.
Kirkegårdsudvalget har behov for MRs
principgodkendelse, så udvalget kan gå
videre med projektet. Det endelige design
vil blive forelagt MR til godkendelse.
Finansiering ønskes diskuteret med MR.
Bilag:
2.1 Skilte til Ny Kirkegård
2.2 Låge - principskitse
2.3 Låger Ny Kirkegård - prisoverslag

3. Hørups kunstværk
Sagsfremstilling:
Hørups kunstværk (det ringformede
kunstværk) stod på sokkel mellem kirkecentret og åen. I forbindelse med møde
mellem FU og præster 7. maj 2020 blev
kunstværket nævnt, og der var stemning
for at bede MR genopsætte det.
På MR-mødet 27. maj 2020 blev drøftet,
hvilket sted kunstværket kunne opstilles
til glæde for offentligheden og som
samtidig inviterer til, at man passer på
det. Det blev besluttet at undersøge
forskellige muligheder for sokkel,
placering og økonomi herfor samt at sætte
beslutningspunkt på dagsorden for MRmødet i juni måned.

MR-formanden præsenterer tankerne bag
forslaget.

19.45
Formanden

Punktet sendes til Bygningsudvalget.

Bilag:
3.1 Tidligere placering_fundamentstøbning
3.2 Ny placering
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ORIENTERINGSPUNKTER

4. Syn 2020
Sagsfremstilling:
6. maj 2020 blev afholdt syn over
Odder Kirke, Odder Kirkecenter, Gl.
Kirkegård, Ny Kirkegård,
mandskabs- og maskin-bygningen på
Ny Kirkegård, bygningen Kirkesti 5
og embedsboligen Rodstens-gade.
På bygningsudvalgsmøde 23. juni
gennemgås synsprotokoller.

5. Åben Kirke
Sagsfremstilling:
Kirke- og kulturmedarbejderen har
planlagt Åben Kirke tirsdage, onsdage
og torsdage kl. 15.00-17.00 i ugerne
26-31. Kirkens frivillige holder kirken
åben, uddeler folder om kirken, svarer
på eventuelle spørgsmål fra de
besøgende og rengør efter besøg iht.
retningslinjer for at mindske
smittefare.

6. Præsteansættelse
Sagsfremstilling:
Prøveprædikener og samtaler har
været afholdt, og MR har afgivet
indstilling om ansættelse.
Kirkeministeriet har meddelt, at
Kasper Bøtker ansættes som
sognepræst i Odder-Tunø Pastorat fra
den 15. august 2020.
Indsættelsesgudstjeneste er den 16.
august 2020.

Bygningsudvalgsformanden orienterer om, at
bygningsudvalget arbejder med prioritering af de
synsudsatte mangler.

19.55
Bygningsudvalget

20.05
Formanden
MR-formanden orienterer om Åben Kirke.
Det foreslås at gøre opmærksom på Åben Kirke
vha. sandwichskilte og på relevante hjemmesider.

MR-formanden orienterer om præsteansættelsen.

20.10
Formanden

Kasper Bøtker ansættes som sognepræst i
Odder-Tunø Pastorat fra den 15. august 2020.
Indsættelsesgudstjeneste og efterfølgende
velkomst i kirkecentret er den 16. august 2020.
Det vil muligvis være påkrævet med tilmelding
til gudstjenesten pga. restriktioner ifm. Covid19.
Forslag om streaming af gudstjenesten til
kirkecentret og/eller til folks hjem.
Udvalg nedsættes, som arbejder videre med
forslaget: Kirkeværge Henrik Kirchheiner, MRmedlem Annalene Eskerod, kirketjener Bente
Riishøj, kirketjener Kristine Jacobsen, daglig
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leder Jette Bøge Rosenskjold. Udvalget
orienterer MR om arbejdet på mail og giver MR
mulighed for at tilkendegive støtte til det
endelige forslag via mail. Planen inkluderer
generalprøve og hensigt om, at en løsning kan
bruges ved både indsættelsesgudstjeneste og
efterårets konfirmationer.
20.15

7. Kirkeliv
Aktiviteter siden sidst:
 Vandregudstjeneste 2. Pinsedag
 Menighedsmøde og orienterings-møde
den 9. juni kl. 19.00.
 Morgensang – genopstart 16. juni efter
genåbningen
Aktiviteter den kommende periode:
 Morgensang hver tirsdag kl. 9.30
 Åben kirke tirsdage, onsdage og torsdage
kl. 15.00-17.00 i ugerne 26-31
 Sommerferiedage for kommende 4.
klasses-elever tirsdag den 4. august og
onsdag den 5. august kl. 9.00-13.00
 Indsættelsesgudstjeneste søndag den 16.
august kl. 10.30
 Valgforsamling og opstillingsmøde
tirsdag den 15. september kl. 19.00

20.20

8. Nyt fra udvalgene:
•

Aktivitetsudvalget

•

Bygningsudvalget

•

Kirkegårdsudvalget

•

PR-udvalget

•

Formanden

•

Kirkeværgen

•

Kassereren

•

Kontaktpersonen

Aktivitetsudvalget:







Udvalgsmøde er afholdt 11. juni 2020:
Efterårets sogneaftener og koncerter er
på plads.
1. september: Sogneaften med Carsten
Egø Nielsen.
4. november: Sogneaften med Esben
Kjær.
21. oktober: Sogneaften med Thomas
Ubbesen
11. november: Koncert med Louise Juul
21. november: Julebasar
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•

Den daglige leder

•

Kirkegårdslederen



•

Medarbejderrepræsentanten



•

Præsterne

Bygningsudvalget:
Vurdering af tjenestebolig Røddalsminde
23. juni 2020
Udvalgsmøde 23. juni 2020

Kirkegårdsudvalget:


Status på helhedsplanen Ny Kirkegård:
Volde og gamle stålhegn er fjernet, og
opsætning af nyt hegn er i gang. Skilteog lågedesign arbejdes der på (særskilt
beslutningspunkt på dette møde).
Første nye bænk (donation) er ved at
blive færdigmonteret netop i disse dage.
Hjælpeværktøj til styring af økonomien i
projektet er udarbejdet (Excel), og
kirkegårdslederen holder dette ajour
fremover.



Status på renovering af toilet-bygning på
Gl. Kirkegård:
Arbejdet skrider fremad, men er forsinket
pga. leverenceproblemer afledt af
Corona-nedlukningen i industrien. Bl.a.
er rygningssten, dør og port til
katafalkafdelingen forsinket.
Forventet slutdato er nu 15. september.
Der er aftalt en ekstra udgift til to nye
vinduer i stedet for ét (2.700 kr. excl.
moms). Desuden er udgifterne til
udgravning en smule højere end
forventet, men til gengæld har vi kunnet
spare omkostninger på muren mellem
materialepladsen og kirkegården.
Kirkegårdsudvalget afventer nærmere fra
entreprenøren ang. økonomien.

PR-udvalget:


Udvalget er i beslutningsproces om PR
for valgforsamling og opstillingsmøde
den 15. september 2020. Sandsynligvis
bliver det information i kirkespalte og
plakater samt samme PR på hjemmeside
og Facebook som til orienteringsmødet.
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Formanden: Intet at bemærke.
Kirkeværgen:




Firmaet, der skal kalke kirkens
indgangsportal, er rykket herfor via det
arkitektfirma, som står for kirkekalkning
i provstiet.
Tilgængelighedsprojektet/Projekt
adgangsforhold til kirken er godkendt af
provstiudvalget.

Kassereren:


Møde med provstiudvalg om regnskab
2019 og budget 2021 er afholdt 29. maj
2020.

Kontaktpersonen: Intet at bemærke.
Den daglige leder:







Medarbejdermøde 24. juni blev afholdt
som sommermarkering for alle
medarbejdere ved kirken, kirke-centret
og kirkegårdene.
Afskedsarrangement for kordegn og
kirkesanger afholdes 25. juni med
deltagelse af medarbejdere og MR.
Samvær og sommermarkering for Odder
Kantori og organister, kirke- og kulturmedarbejder og daglig leder afholdes 25.
juni – det er kantoriets og den nye
organist og korleders første fælles møde.
For kirkens og kirkecentrets
medarbejdere planlægges instruktion i
kirkens lydanlæg og AV-midler ved
kirkeværge Henrik Kirchheiner.

Kirkegårdslederen:





Nuværende jobpraktikant fortsætter,
indtil videre til og med 28. juli og med
udvidet arbejdstid, så arbejdstiden er
onsdage og torsdage kl. 8-15 samt
fredage kl. 8-12.45.
Ny jobpraktikant er begyndt 15. juni med
arbejdstid tre dage om ugen kl. 8-12.
Begge praktikanter følger Jan.
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De mange sommerblomster og nye
tujahække vandes. Der er udfordringer
med nyplantet tuja-hæk, som visner trods
vanding. Fremover købes hækplanter
med klump.
I begyndelsen af coronatiden har der
været ganske få urnenedsættelser, men
det er vendt nu.

Medarbejderrepræsentanten: Intet at bemærke.
Præsterne:


I uge 36-37 og 46-48 er der én praktikant
fra Pastoralseminariet i Odder Provsti.
Praktikanten skal prædike én gang i
første praktikperiode, hvilket bliver 6.
september andetsteds i provstiet.
20.40

9. Menighedsrådsvalg 2020

Hvert MR-medlem tilkendegiver, om vedkommende forventer at genopstille ved
menighedsrådsvalget 2020.

Sagsfremstilling:
Som på MR-mødet i maj måned
opfordres hvert
menighedsrådsmedlem til at
tilkendegive, om vedkommende
forventer at genopstille ved
menighedsrådsvalget 2020.

20.45

10. Eventuelt

Drøftelse af betegnelserne ”Odder Kirke” og
”Odder Sognekirke”. MR planlægger at drøfte
og beslutte betegnelsen, så der kan være
konsistens i brugen.
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OPLÆSNING, GODKENDELSE OG
UNDERSKRIFTER

Underskrifter:
Annalene Eskerod
Carsten B. Kristensen
Dorte Smedegaard
Else Frandsen
Eva Bundgaard
Flemming Pedersen
Henrik Kirchheiner
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
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Vibeke Døssing Rudebeck

Side 9 af 9

