Menighedsrådsmøde

Dato: 10. november 2011

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 4

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra

EM - VK

2: Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde

2.

3: Godkendelse af dagsorden

3. Der tilføjes punkt 8 f: Variabel moms

4: Siden sidst

4a.

Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag 4a.
5: Tilbagemeldinger
a.

Bilag til regnskabsinstruksen.
Se mail af 21.10.11 BZ (BZ)

5a.

b.

Revisionsprotokollen er kommet retur
med beskeden om, at alle i rådet
skulle skrive under.

5b. Alle har underskrevet.

c.

Kirkebladets bagside har fået nyt
layout - respons herpå ønskes.
Se mail fra 18.10.11 LV. (LV)

5c. Det blev vedtaget, at der på bagsiden gerne skal stå både
henvisning til skriftstedet og evangeliets tema.

d.

Status fra Fællesmødet den 1.11. 11
(LV, HB og IV)

5d. Afholdte fællesarrangementer blev evalueret. IV indkalder
fremover til fællesmøder.

e.

DFs vikariat er forlænget til
31.12.2011 med en kvote 25 med
mulighed for forlængelse
(mail IT-skrivebord 27.10.2011)

5e.
5f.

f.

6: Meddelelser
a. Formand

6a.

b. Præster

6b. I efteråret 2012, okt.-nov.-dec., er LV bevilget studieorlov.

c. Kirkeværge  / kontaktperson 

6c. Der er gennemført arbejdspladsvurdering.



-------------------•
d. Udvalg

6d. Ansvarlige for kaffe og lignende blev fordelt.

Aktivitetskalender for det kommende
halvår. Se bilag 6d. (HB)
HUSK at medbringe din private
kalender

© 2011 HT - BZ

1

Menighedsrådsmøde

Dato: 10. november 2011

Formandens initialer:
ILJ
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Dagsorden med referat efter hvert punkt
7: Kirkelige arrangementer
a.

Evaluering af sogneorienteringsaftenen d. 22.9.11
– arbejdsgruppen fremlægger gruppens evaluering og overvejer også forslaget fra MR d.
13.10.11 (pkt. 7.a - Skal der nedsættes et gudstjenesteudvalg?)

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har møde d. 8.11. og fremsender herefter deres referat fra mødet, som bilag til punktet.

Indstilling
Beslutning

Der er nedsat et gudstjenesteudvalg, bestående af HT, IB, VH, ILJ samt præsterne.

7: Kirkelige arrangementer
b.

Kirkebladet – evaluering af samarbejdet med Toften. Og en evt. fremtidig betaling for siderne i Kirkebladet (LV)

Sagsfremstilling
Indstilling
Toften kan fortsat råde over en halv side i kirkebladet uden betaling.
Beslutning
Vedtaget som indstillet.
7: Kirkelige arrangementer
c.

Forsøg med alternativ valgform til menighedsrådsvalg 2012.

Sagsfremstilling

Landsforeningen foreslog i sommer Kirkeministeriet at åbne op for, at menighedsråd kan søge om at deltage i forsøg
med ny valgform i forbindelse med valget i 2012. Man har herefter besluttet at lave et forsøg med
valgforsamlingsmodellen.
Alle menighedsråd kan søge om at deltage i forsøget. Menighedsrådet søger selv Kirkeministeriet om deltagelse.
Valgforsamlingsmodellen kan erstatte aftalevalg, som vi jo har haft nu indtil flere gange i Bramdrup.
Der henvises til beskrivelsen af forslaget i vedlagte bilag (Bilag 7c.).

Indstilling

Det indstilles til menighedsrådet at beslutte at søge om at deltage, da det formentlig kan spare en del kræfter og besvær
ved gennemførelse af en normal valgprocedure.

Beslutning
Vedtaget som indstillet. Valgbestyrelsen ansøger.
8: Økonomi
a. Status
Se bilag 8.a – som HT sender på mail i weekenden d. 5.- 6.11.11

8: Økonomi
b.

Kvartalsrapporten fremlægges til godkendelse. Se bilag 8.b

Sagsfremstilling

Vær opmærksom på at kvartalsrapporten er udarbejdet efter det nye regnskabsprogram, og budgettal er lavet i det
gamle regnskabssystem. Beløbene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes.
Bortset fra slutresultatet på side 4.

Indstilling

Vi indstiller at kvartalsrapporten godkendes.

Beslutning
Godkendt som indstillet.
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8: Økonomi
c.

Evt. udskiftning af kopimaskine på kirkekontoret – leasing vs købe?

Sagsfremstilling
DF har indhentet alternative priser. DF fremsender bilag om dette før mødet.
HT har flg.: I regnskabsmaterialet er fundet vedhæftede afregning. Vi bruger jo farvetryk i næsten dobbelt så mange
tilfælde som aftalt i standardaftalen, så enten bør aftalen ændres eller også skal vore præster undlade at benytte
farveaftryk i større mængder. Se bilag 8c
VH har flg.: Leasing af ny printer/kopimaskine i kirkekontoret. Jf. referat fra 13.10. 2012 pkt. 8e.
Siden sidste møde har der været afholdt et møde med Canon om ny leasingkontrakt, hvilket har resulteret i nyt og mere
fordelagtigt tilbud.
Der tilbydes nu en kontrakt som erstatter den nuværende med bl.a. følgende indhold:
Vi leaser ny maskine der kun er ca. 1½-2 år gammel og forsynet med mange smarte faciliteter til trykningsopgaver.
Leasingperiode: 20 kvartaler
Lejeydelse pr. måned kr. 1899,- incl. 2200 s/h tryk og 100 farvetryk samt fri toner og service.
Levering og opstilling uden beregning
Maskinen er strømbesparende og støjsvag og må stå i et kontorlokale.
Evt. frikøb af nuværende leasingkontrakt vil koste os kr. 67.875,-, hvis vi ville overveje at anskaffe andet mærke, så det
er økonomisk udelukket.

Indstilling

Det indstilles at acceptere det fremsendte tilbud fra Canon på leasing af ny printer Canon iRC/ 3580 med en månedlig
lejeydelse på kr. 1899,- (VH)

Beslutning
VH kontakter Canon ang. alternativt tilbud.
8: Økonomi
d.

Årsregnskabskursus

Sagsfremstilling

Kirken er overgået til et nyt økonomisystem. Kassereren ansøger om dækning af udgifterne til vedhæftede kursustilbud
fra AMU Fyn samt transport til kursusstedet. Se bilag 8d.

Indstilling

HT har søgt og kunne få datoen d. 9.11.11. Kursuspris 985,00 kr. for kursus plus transport.
Forretningsudvalget måtte træffe en hurtig beslutning og sagde ok til dette kursus samt dækning af transport efter
statens gældende takster. Vi henstiller til at MR bakker op om den trufne beslutning.

Beslutning
Rådet godkender forretningsudvalgets beslutning
8: Økonomi
e.

Koret ønsker at deltage i FUK-stævnet 2012 i Aalborg. Se bilag 8e.

Sagsfremstilling

Organisten søger MR om tilskud til pigekorets deltagelse i FUK-stævnet fra d. 29.6. til 3.7.2012 i Aalborg. Pris ca. 1000
kr. pr deltager plus kørsel.
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Indstilling

Vi finder det er en god idé for vores kor at deltage. Vi foreslår som sidst, at støtte med halvdelen af stævneudgiften pr
deltager.

Beslutning
Vedtaget at støtte med halvdelen af stævneafgiften. Der afventes nærmere oplysninger med hensyn til
transport, inden der tages stilling til evt. tilskud.
8: Økonomi
f.

Provstirevisor har udarbejdet et skema til udfyldelse vedrørende variabel moms. Menighedsrådet
blev orienteret om besvarelsen.

9: Valg af formand

ILJ valgt.

10: Valg af næstformand

BZ valgt.

11: Valg til enkelt poster

Alle genvalgt.

12: Eventuelt

LUKKET MØDE – her behandles bl.a. personsager

Næste møde

Torsdag d. 15.12.2011 kl. 17:00 BEMÆRK START TIDSPUNKT
Kl. 19:00 er der julefrokost sammen med medarbejderne

Bramdrup, den 10.11.2011

Underskrifter
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