Menighedsrådsmøde

Dato: 14.10.2010 kl. 19.00

Blad nr. 1
Formandens initialer:
ILJ

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:

VK og TSA

1: Godkendelse af dagsorden.

Ad 1: Der tilføjes punkt 6 c: Årsbudget 2011

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

Ad 2:
a) På næste møde kommer et punkt om fremtidens
sogneaftner og musik- og fortællecafé, idet vi overvejer at
ændre formen.

3: Kirkelige arrangementer
a) Handleplan for
børnegudstjenesterne

Ad 3:
a) Der blev udarbejdet handlingsplan.

b) Koordinering af hjælpere til
diverse arrangementer

b) HB sammenfatter og koordinerer.

c) Kirkebladet - udarbejdelse af kort c) Der er udarbejdet gade-lister.
til uddelerne
4: Tilbagemeldinger
a)

Ad 4:
a)

5: Meddelelser
a) Formand

Ad 5:
a) Der er møde ang. fremtidig struktur for
konfirmandundervisning i Kolding provsti den 10. nov. kl.
12.30 i Brændkjærkirken.
b) Udsmykningsudvalget holder møde i Eltang kirke den 5.
nov.kl. 16.
c) Der er foretaget støjmåling på kirkegårdens maskiner.
Gravermedhjælperen stopper med udgangen af november
måned. I den anledning holdes afskedsreception den 30/11
kl. 13
d)

b) Præster
c) Kirkeværge/kontaktperson

d) Udvalg
6: Økonomi
a) Godkendelse af
kvartalsrapporten

Ad 6:
a) Kvartalsrapport godkendt.

b) Dokumentation af støjniveau på
kirkegården - Overslagspris ca.
25.000,00 kr. plus moms

b) Tilbud fra Carl Bro er accepteret, og støjmåling er udført.

7: Et uopfordret tilbud om trykning
af Kirkebladet (se bilag)

Ad 7: Tilbuddet er ikke konkurrencedygtigt.

8: Regler for lån og brug af
Sognegården (se bilag)

Ad 8: VH og ILJ udarbejder et forslag til regler gældende for
Bramdrup sognegård til drøftelse på novembermødet.

9: Evt.

Ad 9:

Derpå LUKKET MØDE:

c) Årsbudget 2011 er blevet godkendt af provstiudvalget.
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