Menighedsrådsmøde

Dato: 9.12.2010

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 2

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:
1: Godkendelse af dagsorden

Ad 1: Godkendt. Inden mødet var et indslag med tak fra hr.
Reddersen vedr. Dr. Linds gravsted, som men.rådet har lovet at
vedligeholde.

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

a: Der var almindelig tilfredshed.

3: Kirkelige arrangementer
a) Kolding kirkehøjskole –
generalforsamling lørdag d.
22.1.2011 kl. 14:30

a: Punktet udsat til januarmødet.

Hvem deltager?
b) Forslag om at flytte
gudstjenesten fra 1.1. til den
31.12. kl. 14:00 (2011)

b. Vi vil være opmærksom på, hvor mange der deltager den 1.1., og
evt. senere tage stilling til spørgsmålet om flytning.

4: Tilbagemeldinger
a) Forslag og beslutning om
hele kirkebladet bør lægges
ud på hjemmesiden tages op
til fornyet overvejelse (Pkt. 7
fra MR-mødet d. 11.11.2010)

a: Det blev besluttet, at prøve at lægge det sidst nye kirkeblad på
vores hjemmeside og se, hvordan det fungerer.

5: Meddelelser
a. Formand
b. Præster

a: Der er kommet en ansøgning om økonomisk hjælp til fælles
juleaften for 3 væresteder i Kolding fra sygeplejerske Helle
Hedegaard. Ansøgning gives videre til menighedsplejen.

c.

Kirkeværge/kontaktperson

b: Udsmykningsudvalget har været samlet og arbejder fortsat.

Borgermøde i uge 3 (2011)
vedr. støjproblemer på
kirkegården. I mødet deltager
provsten og Kolding
Kommune – Forslag tirsdag d.
18. januar -11 kl. 19:00

c: Forslaget er vedtaget, og mødet bliver annonceret i dagspressen.
ILJ repræsenterer men.rådet i korstøtteforeningen.
Der arbejdes på, at organisten får et skrivebord.

Valg af MR-medlem til
Korstøtteforeningen
Skrivebord til organisten
ønskes
Lønforhandlinger, behandles
på et LUKKET møde i
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forlængelse af MR-mødet
d. Udvalg

d: Der lægges op til at øge samarbejdet med andre foreninger i
Brandrup. Tirsdag den 25. januar kl. 19 er der planlagt et
fællesmøde for initiativgruppen. HB sender invitationer ud.

6: Økonomi
a) Regnskabsrapport (HT)
b) Årsregnskab 2009
c) BZ søger kursus ved DKM d.
22.1.2011 - pris ca. 2000,00
kr. (se bilag)
d) Mine Svendsens legat

a: Foranlediget af regnskabsrapporten, bliver februarmødet et
økonmimøde.
b: Provstiudvalget har godkendt årsregnskabet 2009.
c: Ansøgning imødekommet.
d: Afkastet fra legatet, i alt ca. 2200 kr., går i år til dagcentret Toften.
e: Der støttes med 425 kr. pr. deltager.

e) Ansøgning om støtte til
pigekorets deltagelse i
korstævne i Horsens fra 1. –
5. juni -11 Pris pr person
850,00 kr.
7: Eventuelt
Næste møde:
LUKKET MØDE straks efter MRmødet

Torsdag d. 13.1.2011 kl. 19:00

Bramdrup, den 9.12.2010
Underskrifter
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