Menighedsrådsmøde

Dato: 10.3.2011 kl. 17.00 !!!!

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 2

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:

HT - TSA

1: Godkendelse af dagsorden

Ad 1: Godkendt

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

a) Forslag om at fastelavnsgudstjeneste bliver flyttet til kl. 14.

3: Kirkelige arrangementer
a) Forespørgsel fra Bærenholdt
vedr. Søndagssamvær
b) Aktivitetskalender for foråret –
HUSK jeres kalender
c) Plejehjemmet spørger om vi
kan finde en frivillig til at
hjælpe med det praktiske ved
plejehjemsgudstjenesterne,
da den tidligere hjælper har
sagt stop (TSA)

a) Søndagssamvær er en rigtig positiv aktivitet, og
menighedsrådet vil gerne bakke det op i form af
annoncering – dog uden forpligtelse på programlægning.
b) Den færdige kalender udsendes snarest.
c) Vi anmoder Skt. Nicolai om at finde en frivillig hjælper.

4: Tilbagemeldinger
a) Respons på hjemmesiden
ønskes

a)

Der er fuld tilfredshed.

5: Meddelelser
a. Formand
b. Præster
c.

Kirkeværge/kontaktperson

d. Udvalg

a) Stiftsøvrigheden har aftalt en ny møderække med
konsulenter i foråret, og vi ønsker et møde onsdag den 11.
maj eller evt. tirsdag den 10. maj vedrørende fremtidig
udsmykning og indretning af kirken.
b) Langfredag synges litani på første salmes plads.
(Salmebogens nr. 432.)
c) Vi har opsagt aftalen med Wannafind vedr. hjemmesiden
og er i stedet hosted ved DKM.

6: Økonomi
a) Godkendelse af regnskab
2010 (HT) – bilag kommer på
mail

a) Menighedsrådet har godkendt regnskab for 2010.
b) Kursus bevilget.

b) Kasserer ønsker kursus
”Kirkeregnskab 1” – pris kr.
1950,00 + moms
c) ”Sparebanden”s oplæg – se

Ad c) Punkterne 1, 2 og 3 blev gennemgået, og vi fortsætter uden
ændringer. Alle bedes spare hvor det er muligt. Punkt 4 tages op
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bilag
d) Organisten ønsker deltagelse
i PO-stævnet den 22.-25. maj
i Randers – Pris kr. 4.200 kr.
excl. transport

igen på næste møde.

d) A nsøgning er imødekommet.
e) Diget skal repareres til en pris af 16.475 kr.

e) Digereparation (VH) – se bilag
7: Skal Bramdrup Kirke have en
Facebook-profil? (TSA) (Pkt. 7 fra
10.2.2011)

Ad 7) Udsat

8: Eventuelt
Næste møde:
Torsdag d. 14.4.2011 kl. 19:00

Bramdrup, den 10.3.2011

Underskrifter
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