Menighedsrådsmøde

Dato: 13.1.2011

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 3

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:
1: Godkendelse af dagsorden

Ad 1. Der tilføjes punkt 3 d: Økonomi vedr. sogneudflugten 2011.
Der tilføjes punkt 5 b 1: handleplan ændring.
Der tilføjes punkt 6 d: Luftfugter til klaveret i sognegården.
Pris kr. 4.500.
Der tilføjes punkt 6 e: Rønnings legat.

2: Siden sidst
a) Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag (fra kirkebladet)
3: Kirkelige arrangementer
a) Kolding kirkehøjskole –
generalforsamling lørdag d.
22.1.2011 kl. 14:30

Ad 2: Ideen med julehygge i forbindelse med en eftermiddagsgudstjeneste i adventstiden bør gentages.
Der bør være mikrofon til oplæsere ved ”De ni læsninger”.
Ad 3:
a: Ingen repræsentanter herfra.

Hvem deltager?
b) Tirsdag d. 25.1. kl. 19.00
inviterer Aktivitetsudvalget til
et fællesmøde med det formål
at danne en initiativgruppe til
fælles arrangementer for
sognet.

b: Aktivitetsudvalget udarbejder en plan for aftenen.

c) Handleplan for musik- og
fortællecafé og sogneaftener.
Fra MR 11.11.2010 pkt. 3.a.

c: udsættes indtil punkt 3 b er på plads.

d: Prisen for sogneudflugten blev fastsat til 200 kr. i deltagerbetaling. Menighedsrådet bidrager ligeledes med kr. 200 pr.
deltager.
4: Tilbagemeldinger
a)

Ad 4:

Lønforhandlinger, behandles
på et LUKKET møde i
forlængelse af MR-mødet

b) Skrivebord til organisten

b: Der arbejdes på sagen.
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5: Meddelelser
a. Formand

Ad 5:
a: HT, IlJ og VH deltager.

Kursus – tirsdag d. 18.1. kl.
16-18 - vedr. de nye
momsregler. Provsten
deltager. Kursusleder Henning
Spens.
Hvem deltager?
Borgermøde – tirsdag d. 18.1.
kl. 19:00 vedr. støjproblemer
på kirkegården. I mødet
deltager provsten og Kolding
Kommune
IV og VK laver kaffe mm.
Hvem vil stå for det praktiske?
b. Præster

b: Hvis der bliver tilmeldinger nok, starter et hold minikonfirmander
den 8. feb.
b 1: Handleplan rettes til således at ”kaffe og bønner” ændrer navn
til ”før søndagen” i det nye kirkeblad, på hjemmesiden mv..

c.

Kirkeværge/kontaktperson

c: Der er installeret diverse brandbekæmpelsesudstyr i graverhuset,
i kirken,og i sognegården.
Kontrakten med dagplejegrupperne forlænges.

d. Udvalg

Der er ansat en ny i arbejdsprøvning på kirkegården.
d: Legestuen tirsdag formiddage indstilles.

6: Økonomi
a) Regnskabsrapport (HT) – se
bilag
b) Mine Svendsens legat.
Civilstyrelsen har givet
tilladelse til at opløse fonden
ved uddeling af kapitalen til
formålet.
c) Provstiudvalget har sendt et
forslag ang. kirkegårdstakster
til høring i MR (se ITskrivebord - 4.1.11)

Ad 6
a: Der nedsættes et spareudvalg bestående af TSA, HT og PR.
b: Fondens midler deles ligeligt mellem Harte og Bramdrup.
Bramdrups andel uddeles til menighedsplejen.

c: Menighedsrådet tager det fremsendte forslag til efterretning uden
bemærkninger.

d: Klimaanlæg (luftfugter) til klaveret bevilget.
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7: Hvem kontakter man når
”nøglepersonerne” ikke er at
træffe?

Beslutning

e: Midlerne geninvesteres.
Ad 7:
Der udarbejdes en telefonliste over håndværkere.

Forslag om, at der udfærdiges
telefonliste over fx håndværkere (IV)
8: Eventuelt

Ad 8: Udvalg til menighedsrådets studietur blev nedsat: ILJ og VH
samt to medarbejdere.

Næste møde:
LUKKET MØDE straks efter MRmødet

Torsdag d. 10.2.2011 kl. 19:00

Bramdrup, den 13.1.2011

Underskrifter
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