MR-Referat 26.08.2020

Odder Sogns Menighedsrådsmøde
Odder kirkecenter
Offentligt møde 19.30-21.30

Afbud: Jørgen Winther, Leif Kristensen, Lis Madsen, Yvette Secher-Nielsen, Dorte R. Sørensen
Møde slut: Kl. 21.30
Dagsorden:

Beslutning/Fortsat handling:

Ansv

OFFENTLIGT MØDE

1. Orientering om ændring i
menighedsrådets sammensætning
1.1 Sognepræst Kasper Thingemann
Bøtker er nyt født medlem af menighedsrådet
1.2 Vivian Dahl Nielsen er udtrådt af
menighedsrådet
1.3 Michael Siim Frølunde er indtrådt i
menighedsrådet

19.30
Formanden
Formanden byder velkommen til mødet og
særligt velkommen til Kasper Bøtker og
Michael Frølunde.

Sagsfremstilling:
Sognepræst Kasper Bøtker er med sit
embede i Odder-Tunø Pastorat født
medlem af menighedsrådet.
Som konsekvens af Vivian Dahl Nielsens
ansættelse som kordegn pr. 1. august 2020,
er Vivian udtrådt af menighedsrådet.
Michael Siim Frølunde er indtrådt i
menighedsrådet iht. Menighedsrådslovens
§ 13.
19.35
2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
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BESLUTNINGSPUNKTER
19.40
Kirkeværgen

3. Tilgængelighedsprojekt/Adgangsforhold
Kirkeværgen præsenterer
til kirken
myndighedsprojektet.
Indstilling:
MR følger indstillingen og godkender
Kirkeværgen indstiller, at MR godkender
myndighedsprojektet.
myndighedsprojekt.
Sagsfremstilling:
MR har i budget 2020 fået midler til
opstart af tilgængelighedsprojekt til
kirken. På MR-mødet i maj måned
godkendte MR skitseforslag, foreløbig
tidsplan og budgetoverslag samt
videresendte efterfølgende til provstiets
godkendelse. Desuden godkendte MR, at
tilgængelighedspuljen søges.
Provstiudvalget har 24. juni 2020 givet
meddelelse om godkendelse af fortsættelse
af arbejdet med rådgiver mhp.
udarbejdelse af myndighedsprojekt,
licitation m.v.
Forslag til myndighedsprojekt er nu
udarbejdet.
Bilag:
3.1 Byggesagsbeskrivelse
3.2 Udbudstidsplan
3.3 Arbejdsbeskrivelse tømrer
3.4 Arbejdsbeskrivelse murer
3.5 Arbejdsbeskrivelse belægning
3.6 Arbejdsbeskrivelse maler (eftersendes)
3.7 Plan – A3
3.8 Snit A-A
3.9 Detaljemappe

4. Opslag af kirkesangerstilling
Indstilling:
Kirkesangerudvalget indstiller, at der
opslås en kirkesangerstilling iht.
nedenstående stillingsantal,
stillingsindhold, timetal og tidsplan.

Den daglige leder motiverer indstillingen.

19.50
Kirkesangerudvalget

MR følger indstillingen.
Kirkesangerstillingen opslås iht. foreslået
stillingsantal, stillingsindhold, timetal og
tidsplan.
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Sagsfremstilling:
Udvalget har på møde 11. august 2020
drøftet stillingsantal, stillingsindhold,
timetal og tidsplan for ansættelse:

Kirkesangerudvalget er opmærksom på
tidsregistrering af området og vender
tilbage til MR med status efter en periode.

Stillingsantal:
To kirkesangere i alt incl. nuværende
kirkesanger.

Stillingsindhold:
 Sang
 Indgangs- og udgangsbøn
 Uddeling af nadver
Timetal:
To stillinger a 10 timer ugentligt hver.
Hver kirkesanger har vagt hveranden
weekend samt rådighed på ca. halvdelen
af de øvrige dage efter nærmere aftale.
Tidsplan ansættelse:
 Jobopslag
 Ansøgningsfrist 13. september 2020
 Udvælgelse i udvalget
 Prøvesang og samtaler
 Indstilling til MR 30. september
2020
 Ansættelse pr. 1. oktober 2020 eller
snarest derefter.

5. Streaming af
konfirmationsgudstjenester
Indstilling:
Udvalget vedr. streaming indstiller, at MR
tager stilling til, om konfirmationsgudstjenesterne skal streames via
internettet.
Sagsfremstilling:
På MR-mødet i juni måned blev streaming
af indsættelsesgudstjenesten foreslået.
Hensigten var, at en løsning kunne bruges

Den daglige leder præsenterer muligheden
for streaming af efterårets konfirmationsgudstjenester.

20.00
Udvalget
vedr.
streaming

MR drøfter fordele og ulemper og
beslutter, at efterårets konfirmationsgudstjenester ikke streames.
MR er interesseret i muligheden for
streaming ved andre lejligheder og vil
overveje streamingsmuligheden igen ved
relevante lejligheder.
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både ved indsættelsesgudstjenesten og
efterårets konfirmationer.
Da der var plads til alle tilmeldte til
indsættelsesgudstjenesten i kirken, blev
MR orienteret om, at der ikke blev
streaming af indsættelsesgudstjenesten.
Nyt tilbud vedr. streaming af efterårets
konfirmationsgudstjenester afventes.

Drøftelse af privates foto- og
videooptagelser fra kirkerummet. MR vil
tage dette emne op ved senere lejlighed.

Bilag:
5.1 Tilbud_streaming af
konfirmationsgudstjenester (eftersendes)

ORIENTERINGSPUNKTER

6. Fremlæggelse af kvartalsrapport pr. 30.
juni 2020
Bilag:
6.1 Kvartalsrapport 2020-06-30

7. Kirkediget
Sagsfremstilling:
Ved synet 6. maj konstateredes det, at
kirkediget i området mod åen er
beskadiget. Bygningsudvalget og
kirkeværgen har arbejdet med sagen.

I kassererens forfald fremlægger den
daglige leder kvartalsrapporten.
MR tager kvartalsrapporten til efterretning.

20.10
Kassereren (i
kassererens
fravær daglig
leder)

20.20
Kirkeværgen
Kirkeværgen orienterer om kirkedigets
tilstand.
Provstiudvalget har anmodet om
besigtigelse på kommende konsulentrunde.

PAUSE

8. Præsteboligen, Røddalsminde
8.1 Fastsættelse af boligbidrag
8.2 Indflytningssyn
Sagsfremstilling:
Vurderingssyn blev foretaget 23. juni
2020. På baggrund heraf har Aarhus Stift
fremsendt forslag til fastsættelse af
boligbidrag på et lavere niveau end hidtil.
FU har drøftet forslaget bl.a. pba.

20.40
FU og
Bygningsudvalgsformanden

8.1
Formanden orienterer om Aarhus Stifts
forslag til boligbidrag.
Bygningsudvalgsformanden fortæller om
vurderingssynet.
Formanden henviser til brev sendt til
Aarhus Stift.
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bygningsudvalgsformandens efterretning
om vurderingssynet og har anmodet
Aarhus Stift om forklaring på
nedsættelsen af boligbidraget.
Indflytningssyn blev foretaget 12. august
2020, og synsprotokol er modtaget fra
provsten. Synsprotokollen behandles på
provstiudvalgsmøde i september.

8.2
Bygningsudvalgsformanden fortæller, at
mangler i synsprotokollen er under
udbedring.
Provstiudvalget har behandlet
synsprotokollen og godkendt manglerne til
udførelse inden for driftsrammen.

Bilag:
8.1 2020-07-24 Aarhus Stift boligbidrag
Røddalsminde
8.2 Vurdering Røddalsminde
8.3 2020-08-13 Boligbidrag Røddalsminde
8.4 2020-08-12 Synsprotokol, indflytning,
Røddalsminde
20.50
9. Hjemmeplejepræstefunktion

Formanden samt sognepræst Vibeke
Døssing Rudebeck giver orientering.

Sagsfremstilling:
Biskoppen fremsendte 28. november 2019
høringsbrev om hjemmeplejepræst i
Odder Provsti.
MR afgav høringssvar: Imens MR
anerkendte, at en hjemmeplejepræst i
Odder Kommune ville kunne udføre
vigtige arbejdsopgaver, udtrykte MR sin
modstand mod, at den nævnte opgave
skulle udføres gennem et tab på 20 %
fuldtidsarbejde for en af sognets præster.
MR ønskede at indgå i dialog med
biskoppen om emnet.
27. maj 2020 blev afholdt møde mellem
biskoppen, Odder Sogns Menighedsråd og
Tunø Sogns Menighedsråd, hvor emnet
blev drøftet, og hvor betjeningen af Tunø
blev drøftet som aflastning af præsterne.
Biskoppen har på baggrund af drøftelsen
forlænget sognepræst Hanna Nissens
ansættelse på Tunø, jf. dagsordens punkt
10, og ændret sognepræst Vibeke Døssing
Rudebecks stilling, således at hun fra 1.
september 2020 skal varetage opgaven som
hjemmeplejepræst i Odder Kommune med
20 %.
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Bilag:
9.1 2020-08-19 Aarhus Stift
Hjemmeplejepræst i Odder Kommune
21.00
10. Forlængelse af sognepræst Hanna
Nissens ansættelse i Odder-Tunø Pastorat
med særligt henblik på betjeningen af
Tunø til og med 28. februar 2023
Sagsfremstilling:
Biskoppen har forlænget sognepræst
Hanna Nissens ansættelse i Odder-Tunø
Pastorat med særligt henblik på
betjeningen af Tunø t.o.m. 28. februar
2023 bl.a. på baggrund af de ønsker om
forlængelse, som Hanna Nissen, Odder
Sogns Menighedsråd og Tunø Sogns
Menighedsråd udtrykte ved mødet med
biskoppen 27. maj 2020.

Formanden giver orientering.
Lisbeth Rasmussen ønsker punkt om
samarbejdet med Tunø sogn ift. præstebetjening på dagsorden ved senere
lejlighed.

Bilag:
10.1 Forlængelse sp. Hanna Nissen t.o.m.
280223
21.05
11. Budgetsamråd, ”Kom godt i gang” og
seminar på Pejsegården

Formanden giver orientering.

Sagsfremstilling:
Odder Provstiudvalg har udsendt
dagsorden til afsluttende budgetsamråd 3.
september 2020 kl. 19.00 i Odder
Kirkecenter.
Samtidig er gjort opmærksom på ”Kom
godt i gang”-kursus 18. november 2020 og
seminar 12./13. marts 2021, begge for
kommende MR.
Bilag:
11.1 Dagsorden for afsluttende
budgetsamråd 3. september 2020
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21.10

12. Kirkeliv

Aktiviteter siden sidst:
 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 4./5. august
 Indsættelsesgudstjeneste og
velkomstarrangement 16. august
 Sæsonstart for Odder Kantori ved
organist Søren Bormann
 Sæsonstart for Børne- og
Ungdomskoret ved organist Nana
Kyed
 Sæsonstart for gospelkoret Gospel
Happy Moments ved korleder Lone
Boyd.
Aktiviteter den kommende periode:
 Høstfejring 28. august kl. 17-18 på
Torvet ved Centralhotellet samt
efterfølgende aktivitet i Centralhotellets butikslokale og på pladsen
foran Centralhotellet
 Sogneaften ved Carsten Egø
Nielsen: ”Pigerne på Sprogø” 1.
september kl. 19.00
 Prøveaften i gospelkoret Gospel
Happy Moments med forudgående
tilmelding 1. september kl. 19.00
 Valgforsamling og opstillingsmøde
tirsdag den 15. september kl. 19.00
21.15

13. Nyt fra udvalgene:
•

Aktivitetsudvalget

•

Bygningsudvalget

•

Kirkegårdsudvalget

•

PR-udvalget

•

Formanden

Aktivitetsudvalget:





Sogneaftner og koncerter i efteråret
er tilrettelagt, og indtil videre
forventes det, at de bliver
gennemført:
1. september: Sogneaften med
Carsten Egø Nielsen
21. oktober: Sogneaften med
Thomas Ubbesen
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•

Kirkeværgen



•

Kassereren



•

Kontaktpersonen

•

Den daglige leder




•

Kirkegårdslederen

•

Medarbejderrepræsentanten



•

Præsterne



4. november: Sogneaften med
Esben Kjær
11. november: Koncert med Louise
Juul
Høstgudstjeneste
Udvalgsmøde afholdes 8.
september 2020

Bygningsudvalget:











Udvalgsmøde afholdt 20. august
2020. Der arbejdes med:
Maling af omklædningsrum m.v. og
evt. montering af ventilationsrist i
væg i gartnerbygning, Kirkesti 5
Tilbud på udskiftning af rytterlys
på 1. sal, kirkecentret
Indkøb og montering af skabe til
præstekjoler (Annalene er i gang)
Lys ved cykelskur
Ny udslagsvask i graverbygning,
Ny Kirkegård
Tilbud på polering af vinylgulv i
kirkecentrets mødelokaler for
lettere rengøring
Flytning af kunstværk
Nye gardiner i kirkecentrets
mødelokale 1 (Jette)
2 gulvventilatorer bestilt til
kirkecentrets 1. sal (Jette)
Hæve-/sænkeskriveborde til
organister og stole (Jette)

Kirkegårdsudvalget:





Annalene Eskerod er tiltrådt som
udvalgsformand, efter tidl.
udvalgsformand Vivian Dahl
Nielsen er udtrådt af MR. Vivian
Dahl Nielsen er som kordegn
tilknyttet udvalget som sekretær.
Gl. Kirkegård: Renovering af toiletbygning forventes afsluttet 15.
september 2020.
Ny Kirkegård: Hegning er næsten
afsluttet. Stolper skal skråtskæres
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og efterfølgende males. Beplantning følger, når vejret bliver til det.
Ny Kirkegård:
Forhåndsgodkendelse af valg af
materiale til låger er behandlet på
provstiudvalgsmøde og sendt til
Aarhus Stift med anbefaling.
Ny Kirkegård: Planlagte ”Kom
Udenfor”-arrangementer er udskudt
til foråret.

PR-udvalget:




Fokus på valgforsamlingsmødet 15.
september 2020. PR herfor med
helsides annonce i Odder Avis
sammen med Kyst- og Fjordpastoratet. Derudover opslag på
hjemmesiden, Facebook og i
Kirkespalten.
Vivian Dahl Nielsen er nyt medlem
af PR-udvalget.

Formanden:


Konsulent fra Nationalmuseet
besigtiger kirkens historiske
inventar 23. september 2020.

Kirkeværgen:
Kassereren:
Kontaktpersonen:
Den daglige leder:




Organist Søren Fogt Bormann og
kordegn Vivian Dahl Nielsen er
tiltrådt 1. august 2020. Begge er
godt i gang med deres opgaver. I
næste uge påbegynder Vivian Dahl
Nielsen grunduddannelsen i
personregistrering og vil
forventeligt kunne løse
personregistreringsopgaver fra
medio oktober.
Kvartalsmøde for kirkens,
kirkecentrets og kirkegårdens
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medarbejdere er afholdt 26. august
2020.
Kirkegårdslederen:


De fleste af medarbejderne på
kirkegårdene har afholdt deres
sommerferie, så alle er tilbage igen
fra næste uge.

Medarbejderrepræsentanten:



Spørgsmål til dagsorden til
kvartalsmøder. Afklares: Ideen er,
at bilag gennemgås på mødet.
Spørgsmål til brug af ”åbne tider” i
kalenderen. Afklares.

Præsterne:




Ifm. tiltrædelse af ny sognepræst
har præsterne besluttet følgende
ændringer i fordelingen af udvalgsposter: Kasper Bøtker er indtrådt i
Bygningsudvalget og Aktivitetsudvalget. Vibeke Døssing
Rudebeck er udtrådt af Bygningsudvalget.
Præstepraktikant Kåre Kjærhus
kommer til Odder Provsti.
21.20

14.1
Formanden orienterer.
14. Menighedsrådsvalg 2020
14.1 Valgforsamling den 15. september
2020
14.2 Afklaring af nuværende MRmedlemmers genopstilling
14.3 Nye kandidater

14.2
De tilstedeværende MR-medlemmer
tilkendegiver, hvorvidt de planlægger at
genopstille til MR.
14.3
Interesserede og kvalificerede kandidater
med relevante profiler opsøges.
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21.30
15. Eventuelt

Intet at bemærke.

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
Michael Siim Frølunde
Nels H. Jacobsen
Yvette Secher-Nielsen
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Dorte Rebsdorf Sørensen
Anne Mette Fruelund Andersen
Vibeke Døssing Rudebeck
Kasper Thingemann Bøtker
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