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Afbud fra:

EM

1: Godkendelse af dagsorden.

Ad 1: Godkendt

2: Siden sidst.
a) Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag (fra kirkebladet)

Ad 2:
a)

3: Kirkelige arrangementer
a) Arrangementer i efteråret 2010
(HB/LV). HUSK jeres kalender!

Ad 3:
a) Hjælpere ved arrangementer blev fordelt.

b) Hvordan skal priserne være ved b) Forslaget om prisændringer blev vedtaget.
vores arrangementer? (Forslag: alle
arrangementer med spisning 30 kr.
- arrangementer med kaffe 20 kr. kirkekaffe dog gratis)
c) Datoer for MR-møder i 2010c) Det tilføjes at mødet den 9. december 2010 starter kl.
2011
17.00, og mødet den 10. marts 2011 starter kl. 18.00.
2010: 9.9. + 14.10. + 11.11. + 9.12.
tidlig mødestart, bagefter julefrokost
med medarbejderne
2011: 13.1 + 10.2. + 10.3. + 14.4. +
12.5. + 9.6. + 11.8.
d) (Udsat fra 10.6.10 pkt. 3.b)
Handleplan laves for
fredagsarrangementerne:
- Morgenandagt (1. fredag)
- Kaffe og bønner (3. fredag)

d) Handleplaner blev udarbejdet.

e) Tilmelding til Stiftsmøde i
e)
Haderslev - fredag d. 10. september
-10. Program for dagen får I på
vores møde.
4: Tilbagemeldinger
a) Kirke- og kirkegårdssyn samt
præstegårdssyn onsdag den 16.6.

Ad 4:
a) Ingen større sager.

b) Legetøjsposerne er de ok?

b) Der er foretaget indkøb.

5: Meddelelser
Ad 5:
a) Formand
a)
- Trinitymødet 12. og 13.11.2010.
Program følger senere.
- Invitation til biskoppens
fødselsdag d. 23.9.10
(Se IT-skrivebordet)
- Budgetsamråd d. 17.8.10 kl. 19.00 -VH og HT deltager.
i Simon Peter
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b) Præster
- Regulativ for sognepræsterne ved
Bramdrup Kirke

b) - til orientering
- Fremover ønskes max. 2 dåb i gudstjenesten.
- Der bliver 2 hold minikonfirmander i dette skoleår. Et hold
fra 14. september til 28. november og et til foråret fra første
febr. til 17. april fra kl. 13. til 14.30.
- Vi har fået afslag på ansøgning om hjertestarter.
-Sogneturen til Tyrkiet er aflyst på grund af manglende
tilslutning.

c) Kirkeværge/kontaktperson

c) Vedrørende miljøsagen: Der er kommet et påbud om at vi
skal overholde støjgrænser på kirkegården fra 1.november
2010.

d) Udvalg

d) Aktivitetsudvalget havde møde den 11. august. Datoer for
forårets arrangementer er fastlagt.
Der er kommet et tilbud fra et islandsk kor om at give koncert
i kirken. Vi er positive og arbejder videre på det.

6: Økonomi
Ad 6:
a) Svar til revisor vedr. spørgsmål til a) Svar til revisor bliver fremsendt.
2009 regnskab. Se bilag. (HT +
budgetudvalg)
b) Godkendelse af halvårsrapporten b) Kvartalsrapport (halvårsrapport) godkendt.
(1. halvår 2010) (HT)
c) Kunstnerisk udsmykning til
kirkerummet (udsat fra 8.4.10 pkt.
6d) (LV)

c) På næste møde nedsættes et udvalg til videre drøftelse.

7: Den "nye" hjemmeside gik i luften Ad 7:
den 30.6.2010 (HT - BZ).
a) Der var et par smårettelser, men i øvrigt stor tilfredshed
a) MR´s respons på sitet
med resultatet.
b) Vil vi have et menupunkt "Her
finder du os"?
- Der kan bruges Google Map (ala
Krak.dk) til dette formål eller dette
"Korttilkirken.dk" (Se bilag)

b) Vi foretrækker at bruge Googlemaps. Kort til kirken findes
under hjemmesidens links.

8: Katrine Friis Pedersen, der
omdeler kirkebladet, har afleveret
en skriftlig opsigelse pr. 1.7.2010.
Dalby Y´s Men´s Club har tilbudt at
overtage omdelingen efter samme
betaling.

Ad 8: Vi tager imod tilbuddet fra Dalby Y´s Men´s Club.

9: Evt.

Ad 9:
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Bramdrup, den 12. august 2010
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