Menighedsrådsmøde

Dato: 11. august 2011

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 4

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra

ILJ – LV – TSA - PR

2: Godkendelse af referat fra sidste MR
møde

2. Godkendt uden yderligere kommentarer

3: Godkendelse af dagsorden

3. Godkendt – ros for den nye ”profil” af vores dagsorden

4: Siden sidst

4a.

Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag 4a

5: Tilbagemeldinger

Fine gudstjenester i pinsen, såvel her i Bramdrup med kor fra
Island samt 2. pinsedag i Skanderup for provstiet. Sct. Hans
gudstjenesten; desværre var der flere der gik forgæves til
spisning, da det ikke foregik i Sognegården som annonceret i
kirkebladet. Struktur bør diskuteres i efteråret.
5a. Ingen tilbagemeldinger

a.

6: Meddelelser
a. Formand
•

Invitation til Trinity 28.+29.10.
Tilmelding senest på MR 8.9.

6a. VH deltager i ERFA-møde 6. sept
Invitationer til diverse arrangementer blev uddelt – tilmelding til
BZ hurtigst muligt.

b. Præster
•

LV har fået et par forespørgsler om
søndags-prædiken efterfølgende skal
kunne læses på hjemmesiden.
LV er positiv over for forslaget, men
vil gerne høre MRs mening om dette.

•

LV har fået en forespørgsel fra
Kresten Graugaard på vegne af
Frimurer-ordenen i Kolding. De vil
gerne komme til gudstjeneste søndag
den 22. januar kl. 10.30 i Bramdrup
Kirke og spørger, om de
efterfølgende må drikke en kop kaffe i
sognegården? LV har tilbudt at
spørge i MR, om én eller anden evt.
vil være behjælpelig med kaffebrygning og opvask, da de jo ikke
kender køkkenet.

c. Kirkeværge  / kontaktperson 


Nye kirkegårdstakster fra 1. jan. 2012



Provstesyn d. 22. juni 2011.
Præstegårdssyn mangler.

6b.
MR er positivt indstillet, det er dog en betingelse at begge
præster går ind for det. En anden forudsætning er at prædiken
er i ”fuld tekst” og ikke kun i stikord. Der skal inden det sættes i
værk være klare linier for forretningsgangen; tidspunkt for
offentliggørelse og hvor længe de enkelte prædikener skal være
tilgængelige
VH og ILJ er behjælpelig og laver kaffen

6c.
VH informerede om de nye takster, der skal være i
overensstemmelse med kostprisen af driften af kirkegården.
Ingen kommentarer til Provstesynet – alt så pænt og velholdt
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Evt. udskiftning af låse i
præsteboligen?



Sendt tegningsmateriale til ark. Thue
Zeuthen, Valsølille, efter aftale med
Lone Vesterdal vedr. evt. ombygning
af kirke.

Der er monteret nyt armatur i badeværelse i præstegården,
samt ny pumpe i kælderen.
TSA har forespurgt på montering af indvendige nøgler på bl.a.
havedør – omfang af nøgleudskiftning tages op
præstegårdssyn.



Henvendelse fra KPF arkitekter med
tilbud om bistand ved evt.
kirkeombygning

VH informerede om kontakter med arkitekter.

-------------------•

Gravermedhjælper er gået på
sygeorlov/barselsorlov

•

Nye ansættelser

•

Skema til befordringsgodtgørelse

•

Abonnement på Gule sider opsagt.
Besparelse kr. ca. kr.6.500 pr. år.

ud.

Gravermedhjælper er gået på sygeorlov/barselsorlov, regner
med at være tilbage 8. maj 2012.
Der er ansat en gravermedhjælper-vikar i dennes fravær.
I øvrigt er der ansat en person i løntilskud til udgangen af året.
VH fremlagde ”skema til befordringsgodtgørelse” – vedhæftes
som bilag til referat.
VH har opsagt abonnement på Gule Sider.
6d

d. Udvalg
Blev fordelt!!
•

Aktiviteter og ansvar for disse
- HUSK kalender! Se bilag 6d

•

Hjælp ved kaffebrygning i forbindelse
med Grundtvig studiekreds

•

Referat fra Fællesmødet med de
lokale foreninger d. 16.6. (TSA).
Se bilag 6d2

MR meddeler at kaffebrygning må foretages af studiekredsen
selv. HB, som deltager, tilbyder at lave kaffe til første møde
24/8.
Referatet fra Fællesmødet blev drøftet.

7: Kirkelige arrangementer
a. Brev fra biskoppen – Om messefald og dårlig kirkegang i ferietiden
Se mail på IT-skrivebordet
Sagsfremstilling
Biskoppen opfordrer MR til at drøfte hans brev.
Samarbejdet med gensidig dækning mellem de tre kirker (Harte, Alminde-Viuf og Bramdrup) forløber tilsyneladende
uproblematisk.
Vi oplever ikke helt den omtalte problematik.

Indstilling
Vi mener ikke der skal ændres på de kirkelige tjenester i juli måned

Beslutning
MR sender brev til Biskoppen, med kopi til provsten, hvor vi giver udtryk for vore ønsker omkring gudstjenester i
juni/juli/august måned. MR har ikke noget i mod at man udelader 1-2 gudstjenester i ferieperioden under forudsætning af
at de øvrige gudstjenester planlægges til kl 10.30. Bramdrup Kirke har i øvrigt ikke været udsat for messefald jf
optællingslister.

8: Økonomi
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a. Status
Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning
Statusrapport pr 31/7 taget til efterretning.
8: Økonom
b. Kvartalsrapport. Se bilag 8b.
Sagsfremstilling
Kvartalsrapporten, dækker årets første 6 måneder.
Denne rapport skal godkendes af rådet på førstkommende rådsmøde (inden udgangen af det efterfølgende kvartals 2.
måned!).
Det er en rapport, som regnskabssystem selv har genereret. Tallene dækker jo såvel regnskab som budget. - Begge
dele ligger på Brandsofts server, og herfra trækkes oplysningerne til rapporten.

Indstilling
Prøv om I kan gennemskue tallene, og hvis der er behov for det, vil jeg forklare tallene på augustmødet.

Beslutning
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.
8: Økonom
c. Tilbud fra Falck om opsætning af hjertestarter. (VH)
Se bilag 8c.

Sagsfremstilling
Kirkeværgen har haft møde med Falck Danmark v/Anne-Mette Lynge, som tilbyder opsætning af hjertestarter ved kirken
eller sognegården. Hjertestarter tilbydes til en pris af kr. 4.416,-kr pr. år excl. moms. Heri indgår 1 kursusplads. Der
henvises til vedlagte bilag med specifikation af tilbud.
Opsætning af en hjertestarter er en god foranstaltning, hvis der permanent er personer til stede, der kan betjene
apparatet og har fået instruktion i 1. hjælp. Da sognegården og kirken jo er aflåst en stor del af tiden og uden betjening,
vil det måske være begrænset, hvilken nytte der kan fås af starteren. Der kan dog fås vandtæt skab til opsætning uden
for bygning.
Hvis flere skal på kursus, er prisen 1242 kr. pr person ud over den første, excl. moms.

Indstilling
Det indstilles til menighedsrådets vurdering, om vi skal gøre brug af tilbuddet.

Beslutning
VH går tilbage til Falck med svar om at vi ikke er for varme på ideen og specielt ser vi prisen for alt for høj. Kommer
Falck med et nyt tilbud vil MR igen drøfte en evt. hjertestarter.

9: Henvendelse fra dagplejen om udvidet leje af sognegården. (VH)
Sagsfremstilling
Dagplejen v/ Kristina Paaske tlf. 7979 7179, har rettet henvendelse om udvidet leje af lokaler i sognegården. Man ønsker
at benytte lokalet én fredag om måneden i tiden 9.30-15.30, således at man har mulighed for at invitere forældre med til
en samtale og en kop kaffe.
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Benyttelsen vil kunne indpasses med rengøringen, som finder sted efter kl. 16.00
Dagplejen er villig til at betale samme pris for en hel dag som er gældende for deres julearrangementsdage. Dvs. 2 x
175,- kr. = kr. 350,- pr. gang. Den ekstra leje bliver så 9 måneder á kr. 175,- = kr. 1575,-.

Indstilling
Da der normalt ikke er andre aktiviteter fredag eftermiddag, og aktiviteten ikke vil kollidere med rengøringsarbejdet,
indstilles det, at menighedsrådet godkender den ekstra benyttelse af lokalet.

Beslutning
MR er positivt indstillet og VH giver Christina Påske besked.
10: Eventuelt
MR evaluerede den nye dagsorden og mødeform, alle har modtaget den positivt og ønsker at arbejde videre
i denne form.
LUKKET MØDE – her behandles bl.a. personsager

Næste møde

Torsdag d. 8.9.2011 kl. 19:00

Bramdrup, den 11.8.2011

Underskrifter
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