Menighedsrådsmøde

Dato: 9.9.2010 kl. 19.00

Blad nr. 1
Formandens initialer:
ILJ

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:

IV og Vk

1: Godkendelse af dagsorden.

Ad 1: Godkendt. Der tilføjes et punkt 6 a: Godkendelse af
årsregnskab 2009 og revisionsrapport. Samt punkt 6 b:
Godkendelse af endeligt budget 2011.

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

Ad 2:
a) Grillaften vellykket og kan sagtens blive en
tilbagevendende tradition.
Morgenandagt og efterfølgende kaffebord var velbesøgt.
Konfirmand-startaften havde mange deltagere og var en stor
succes.

3: Kirkelige arrangementer
a) Tilmelding til Trinity-kurset d.
12.+13.11.2010. Program bliver
uddelt på mødet.

Ad 3:
a) Vi besluttede ikke at deltage i årets Trinity-kursus pga. de
stramme budgetrammer.

b) Handleplanerne for
fredagsarrangementerne:
- Morgenandagt og
- Kaffe og bønner var ikke
fyldestgørende. Se bilag med
ændringsforslagene.

b) Ændringsforslagene blev vedtaget.

c) Organisten foreslår, at der
udpeges et MR-medlem til
korstøtteforeningens bestyrelse.

c) Vi afventer et konkret udkast til vedtægter.

4: Tilbagemeldinger
a) Invitation til biskoppens
fødselsdag 23.9.10. Gaveforslag:
300,00 kr

Ad 4:
a) Gaveforslaget vedtaget. På biskoppens opfordring støtter
vi præsteuddannelse på Madagascar. Rådet bliver
repræsenteret.

b) Budgetsamråd d.17.8.10

b) Vi får heller ikke i 2011 opfyldt vores ønsker om udvidelse
af kontorbygningen og forøgelse af driftsrammen på grund af
forventet lavt beskatningsgrundlag.

c) Nedsættelse af udvalg til
Kunstnerisk udsmykning af
kirkerummet.

c) IV blev foreslået, og VH, LV, ILJ og TSA blev valgt

5: Meddelelser
a) Formand

Ad 5:
a)

b) Præster

b)

c) Kirkeværge/kontaktperson

c) Graveren er sygemeldt i 4-6 uger fra midt i september.

d) Udvalg

d)

6: Økonomi

Ad 6:
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6 a) Godkendt.
6 b) Godkendt.

7: Hjemmesiden (HT - BZ).
- Skal Kirkebladet lægges på
Hjemmesiden, som en pdf?
- eller skal der tilkøbes et modul til
Hjemmesiden, så der kan bladres i
det?

Ad 7: Spørgsmålet tages op på novembermødet

8: Evt.

Ad 8:

Næste ordinære møde:
Torsdag d. 14. oktober 2010 kl.
19:00

Bramdrup, den 9. september 2010

underskrifter

