Menighedsrådsmøde

Dato: 12.5.2011 kl. 19.00

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 3

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:

HT – IV - TSA

1: Godkendelse af dagsorden

Ad 1: Godkendt.

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

Ad 2: Almindelig tilfredshed med periodens arrangementer.

3: Kirkelige arrangementer
a) Evaluering af ”Handleplan for
børnegudstjenesterne” (pkt.
3d fra 14.4.11).

Ad 3a: Kirkesanger medvirker hver gang ved børnegudstjenester.

b) Sogneinformation den
22.9.11. – hvordan?

Ad 3b: Mødet skal være kl. 19.30. Nærmere planlægning på næste
møde.

c) Er der kommet en afklaring på
den fremtidige afvikling af
konfirmandundervisning?

Ad 3c: Der bliver tre klasser og 1 hold centerklasse. I det
kommende år fortsættes med undervisning om morgenen.

d) Ønske om forsøgsordning
med kordegn PR som minikonfirmand-underviser (Se
bilag)

Der evalueres næste gang i maj 2012.

Ad 3d: Vi fortsætter den nuværende ordning. Dog vil kordegnen
være med nogle gange pr. sæson.

4: Tilbagemeldinger
a) Rensning af stole – et tilbud er
indhentet

Ad 4a: Vi tager imod tilbuddet fra ”Møbel- og tæpperenseriet” og
aftaler en dato for afhentning.

(175,00 kr. pr stol incl.
rensning / imprægnering /
afhentning/levering).
b) Sidste nyt fra
studietursudvalget.

Ad 4b: Der er planlagt tur til Ribe.

Tilmelding på mødet til turen
d. 27. maj.
5: Meddelelser
a. Formand
Besøg af konsulenterne fra
Stiftet den 11. maj kl. 9:00

Ad 5a: Vi ønsker et møde med Provstiudvalget onsdag den 8. eller
15. juni eller evt. torsdag den 9.
Referat fra mødet den 11. maj modtages senere.

Distriktforeningen af
menighedsråd ønsker en
foreløbig tilmelding til Trinity
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(Se bilag)
b. Præster

Ad 5b: Høstgudstjeneste planlægges til den 25. september.

c.

Ad 5c: Der blev orienteret.

Kirkeværge/kontaktperson
Redegørelse for begravelser
indenfor reguleringsplanens
område

d. Udvalg
6: Økonomi
a) Godkendelse af
kvartalsrapport. (Se mail
fra HT 6.5.2011)

Ad 6a: Kvartalsrapporten godkendt.

b)

Ad 6b: Rådet godkender kassererens svar til BDO vedr.
besøgsnotat af 28. april 2011.

Kommentarer til revisionens
besøgsnotat (Se mail fra HT
6.5.2011 – ”Revision af
årsregnskab bramdrup 2010”)

c) Vedr. en udvidet aftale med

Ad 6 c: Forretningsudvalget kikker nærmere på aftaler med
Copydan.

Copydan – er der flere facts?
(pkt. 6c fra 14.4.11)
d) "Sparebandens oplæg pkt 4"
(Pkt. 6.c fra 10.3.2011)

Ad 6d : Organisten redegjorde for arbejdet med pigekoret samt om
forventninger.

7: Ansøgning fra Plejecenteret
Kirsebærhaven om 30 nye
salmebøger

Ad 7: Vi undersøger muligheder for imødekommelse af
ansøgningen.

8: Eventuelt

Ad 8:

Næste møde:
Torsdag d. 9.6.2011 kl. 19:00

Bramdrup, den 12.5.2011

Underskrifter
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