
Vejle Provsti.24-08-2018Vedr. sammenlægning af Ødsted og Jerlev MR.I forbindelse med sammenlægningen har vi underskrevet beslutningsreferater og vedtægter i henholdsvisØdsted og Jerlev Sogne.Vi anmoder om, at dokumenterne bliver sendt videre til stiftet.Skulle der være oplysninger, I mangler, vil vi gerne høre fra jer.Til orientering har vi opstillingsmøde til det nye MR iJerlev den 11. september og i Ødsted den 12.september.Venlig hilsenPå vegne aflerlev og Ødsted MRJørn Aagaard.tf/l/



Vedtægt for fælles menighedsråd for Ødsted og Jerlev sogneJf. § 42 a i Iov om menighedsråd (LBK nr 146 af 24. februar 2012)§ 1Deltagere og formålMenighedsrâdene i Ødsted og Jerlev sogne i Vejle Provsti, Haderslev Stift, har på baggrund afafstemning ved menighedsmøder i sognene besluttet at oprette et fælles menighedsråd.§ 2HjemstedSamarbejdet har hjemsted i Ødsted og Jerlev sogne i Vejle Kommune.§3SamarbejdsperiodeSamarbejdet påbegyndes den 1. søndag i advent 2018 og ind til det ophæves i henhold til §7.§4Menighedsrâdets sammensætningDet fælles menighedsråd består af i alt 10 medlemmer i menighedsrådets førstefunktionsperiode. Herefter fastsættes antallet af medlemmer inden et menighedsrâdsvalg.Fordelingen er 5 medlemmer for Jerlev sogn og 5 medlemmer for Ødsted sogn samtsognepræsten.Stk. 2. Der vælges en repræsentant for de kirkefunktionærer, der er ansat eller konstitueret isognene til uden stemmeret at deltage i rådets møder.§ 5Valg og udvalgInden hvert kirkeårs begyndelse holdes et konstituerende menighedsrâdsmøde efter gældenderegler i menighedsrådsloven.Stk. 2. Der vælges en formand og en næstformand. Det sikres, at de ikke kommer fra sammesogn.Stk. 3. Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge til hvert sogn.



Stk. 4. Der vælges en kassererStk. 5. Der vælges en fælles kontaktpersonStk. 6. Der vælges et fælles kirke- og kirkegårdsudvalg.Stk. 7. Der vælges et fælles præstegårdsudvalg med to fra hvert sogn.Stk. 8. Der vælges et aktivitetsudvalg med lige mange fra hvert sogn.§ 6KirkekasseDer oprettes fælles kirkekasse for sognene med virkning fra 1. januar 2019.§ 7Tilsyn og opløsningBeslutning om ophævelse af det fælles menighedsråd kan ske efter beslutning af det fællesmenighedsråd med virkning fra en valgperiodes udløb. Menighedsrådsmedlemmerne fra etenkelt sogn kan ved enstemmig beslutning vælge at træde ud af samarbejdet. Beslutningen påmenighedsrådsmødet skal senest tages før budgetlægningen for det pågældende år, hvorsamarbejdet ophæves, således at der kan etableres selvstændige kirkekasser for sognene.Stk. 2. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller forholdetmellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet.§ 8ikrafttrædenDenne vedtægt træder i kraft ved kirkeårets begyndelse første søndag i advent 2018, det vil siged. 2. december 2018.§ 9Offentliggørelsesognets beboere kan gøre sig bekendt med denne vedtægt på sognenes hjemmeside.Således vedtaget:



A33Ø17/ " /Jäfr n,nZ/FØdsted, denj2/ 7/2018Jørgen rd Lau formand for Ødsted MenighedsrådJerlev, de 2018Carsten Bjerre, fo for Jerlev Menighedsråd



J|Kk__Øiøer ev IT e Dato 14.08.18 Blad nr. 157Formandenslnitialer:Menighedsrádsmøde tirsdag den 14.08.18Afholdt hos Kurt StoldtTil stede:Formand Carsten Bjerre , Kontaktperson Henning Madsen, Kirkevaerge/Kasserer Arne Gadager Jørgensen,Sognepræst Martin Bonde Eriksen, Sekretær Kurt Stoldt og Næstformand Johann Petersen.DagsordenOrientering ved formanden.Diget er blevet udbedret af Knud Gydesen.3-4 okt kommer den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet til en konsulentrunde, på opfordring,som ikke vurderes at være er tilstede.Henning har hjulpet med vanding af kirkegård og har optjent 10 timer til udbetaling.Salg af brugt materiel.4000 for trucks og 2000 for fejemaskine plus moms. Allan og Kurt undersøger og fotograferer klapstole ikirken og sætter dem til salg.\Behandling af vedtægter for fælles menighedsråd Ødstecl/JerlevBehandlet og godkendt. Den skal underskrives af alle medlemmer som accept af indhold. Dette forgår vednæste fællesmøde den 22 august 2018.ØkonomiKvartalsrapport 2/2018 gennemgået og godkendt.



 ////5'”°-Menighedsrådsvaig 2018Orienteringsmøde den 11 september kl 19.30 Herlev Kulturhus. Er booket til lille sal og kulturhuset står forkaffe og kage til max 20 Pers.Lene Karlsen har lavet en flyer til begivenheden.Arne spørger Martha Mosegård om hun vil være mødeleder ved udarbejdning af opstiilingsiiste.Personale.Gravermedhjælper Kim har fået ansættelse andetsteds. Løsning skal findes inden Allan har fri næste gangHenning ringer til nabosognene og undersøger hvordan de ordner det, ellers må vi ty til en annonce.Kommende arrangementer.Sogneturen 23.09.18 er klappet og klar.Sommermøde 26 august 2018. Martin står for mødet, da Sofie er sygemeldt, men dog medvirkerPersonaietur den 30 august 2018, tilmelding hos Johan.Der er Budgetsamråd i Gauerslund Sognehus den 06.09.18 kl 18.30.Eventuel.Næste møde.Den 16 oktober 2018 kl 19.30 hos Arne Gadager Jørgensen.



uni 2018 klenighedsråds aOpfølgning på referat frasidste mødeSikkerhedsskabTil ny behandlingTil stede: Morten Søe Andersen, Lene Karlsbjerg, Aase Svansø Schrøder, Karin Møller, Bent Nielsen, ]ørn Aagaard, Martin Bonde Eriksen (refe-Pkt, Begrundelse] Bilag Referat Ansvarlig TidBeslutningsforslag nr1. Karin 19.302_ Orientering: d' 26' august 19-40Der er styr på de praktiske detaljer.Annoncering:Martin laver 10 plakater, de er klar d. 14.augustIøm hænger plakaterne opAase lægger opslag ud på facebook3_ Morten har fundet et sikkerhedsskab til : 6000 Morten 19.50kr. + moms + transport (ca. 2000 kr.)Vi spørger det firma, der leverer sikkerheds-skabet, om de kan flytte vores eksisterendesikkerhedsskab over til præstekontoret.4. MR. vedtæg- Godkendes: 20-00“i lDagsorden nr. 17 t1l menighedsrådsmøde.Ons dag den 27.  . 19.30 Vesterbyvej 30, Ødsted.. M m; det er offentligtrent)IndholdVi synger en sang. BeslutningGodkendelse af referat 111216Godkendelse af dagsordenKirkens liv og vækst. Sommermøde MartinOrienteringsammenlægnjngs Vi godkender det vedlagte sæt vedtægter: Iørnter med jerlev Kirkes ved/æg- Vedtægt for fælles menighedsråd for Ødstedter 0 g Ierlev sogne.Vedtægterne er underskrevet af IømAagaard.



...Bam v5.595.Køb af areal af Søren Enggaard Godkendes:Finansiering af køb af jordProjekt P. plads. Nygård laverikke projekter.Kort nyt fra udvalgene.Referater fra udvalgsmødersendes til alle MR medlemmer.Formanden inviteres til alleudvalgsmøder.Beslutning: HvordanBeslutning:Sognehus udvalg:Kirkegårdsudvalg:Udvalg for børnearbejde:Sekretær:Præstegårdsudvalg:Præst:Der er lavet en aftale med Søren Enggaardom anskaffelse af jord syd for kirkediget, såder kan blive plads til det nye graverhus.Vi får landmåleren til at måle jorden op: Derskal måles op i en lige linje mod syd fra dennederste sti mod øst og vi køber en ekstrameter langs matriklens sydlige grænse.Vi vil ligeledes forsøge at købe jord på mar-ken nord for sognehuset for at sikre fremtidigparkering. Udvidelse af skel mod 1d.Bent foreslår Peter CorneliussenAftales med provstiet.Ellen Lærke Jørgensen fra Havearkitektgrup-pen har lavet en samlet tilbudspris på 7.852-11.884 kr. + moms. Vi takker ja til et projekt.Vi godkender en henvendelse fra en familie iNørup på at holde reception i forbindelsemed barnedåb i sognehusetMorten har fået tilbud på LED-pærer.82 kr pr. stk. 3,5 w. Ca. 85 pærer. Det lydersom et udmærket tilbud. Vi ser på pæreme,inden vi går hjem.Forslag til sognemedhjælpere og medhjælpe-re på konfirmandlejr: Karin spørger Flem-ming (hendes søn), om han kender nogen.Aase spørger Christina. Martin spørger Hellepå skolen, om der kunne være nogle lærere,BentBentIørnAseKarin og IømIørn20.1520.3020,4520.4521.0021.0521 .15Fi..Køl:5%:



 cd<zåmrawamuåamq10.12.13.14.Meddelelser fra formandenMeddelelser fra kontaktpersonNyt fra personaletMødeevalueringMødekalenderPunkter til næste dagsorden.Eventueltder var interesseret i lidt flere timer - til enkonfirmandlejr, f.eks. Der er også Ditte Preis-leben, vi kunne spørger, og vi fortsætter medsognene rundt omkring.]ørn har alle tilbuddene på sognehuset lig-gende; de skal sendes til Bente, og skal ligge iKasserer:revisormappen på sognehuset.Bente skaffer en ekstra adgang til Brandsofttil den nye regnskabsfører.Kjrkeværge; Vi mangler stadig henvendelse fra National-museet på konservering af trækorset.Jennifer Rose: Giver koncert torsdag d. 18.oktober, kl. 19.30, og hun skal have 600 dol-lars for koncerten. Hendes to døtre er med.ALG1,5 time med pause.Der har været APV, og der kommer en rap-port, blandt andet med omkring 80 gravsten,der mangler sikring.Morten risikerer ato Hvordan gik mødet? Vi Skal haVe kaffe!o Hvad er Vi gode til?o Hvad er vi mindre gode til?o Hvordan kan vi gøre det bedre?Ajourføring: sidste onsdag ihver måned undtagen december, juli og augustSikring af gravsten: Der er ca. 80 gravsten, derskal sikres, evt. med lim eller noget andet. DetPunkter til kommende dagsorden: 8 hverdageinden mødet.tages med på kirkegårdsudvalgsmødeBentAnnetteMorten, HansJørgenKarin21 .3021.4021.5022.0022.0522.1022.0022.05Faso
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