Menighedsrådsmøde

Dato: 13. oktober 2011

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 3

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra

ILJ

2: Godkendelse af referat fra sidste
MRmøde

2. Godkendt.

3: Godkendelse af dagsorden

3. Der tilføjes et punkt 8 d: Ansøgning om at få dækket honorar
til børneteater i kirken i september.
Der tilføjes 5 c: Fastelavnsgudstjeneste, - tidspunkt.
Der tilføjes 5.d: Underskudsdækning vedr. arrangement med
brødrene Engelbrecht.
Der tilføjes 8 e: Ny leasingaftale vedr. ny kopimaskine/printer til
kirkekontoret

4: Siden sidst
Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag 4a

4a.
Der bør være mikrofon til talere i kirken ved f.eks. fyraftensang.
Ved fremtidige konfirmand-aftenarrangementer bekendtgøres
det, at det er en del af undervisningen, og at man skal melde
eventuelt afbud.
Vedrørende men.rådets orienteringsmøde for sognet, skal der
fremlægges en evaluering fra det planlæggende udvalg på
næste men.rådsmøde.
Vedrørende arrangementet med brødrene Engelbrecht har
men.rådet modtaget klager vedr. afviklingen, og dette vil blive
taget op med medarrangørerne.

5: Tilbagemeldinger
a.

Der mangler frivillige til at hjælpe til
Alle Helgens frokosten d. 6.11.

5a.

b.

Fællesmødet er den 1.11. kl. 19.30 i
sognegården. LV, HB og IV deltager.

5b.

5c. Fastelavnsgudstjenesten afholdes som en
børnegudstjeneste kl. 10.30 uden barnedåb.
5d. Beslutningsgrundlaget fra sidste men.rådsmøde var ikke
korrekt, og det er derfor besluttet, at vi dækker underskuddet
sammen med Lions denne gang. Repræsentanter fra rådet
medbringer punkter til afklaring af samarbejdet på
næstkommende fællesmøde.
6: Meddelelser
a. Formand

6a
1
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•

Forlængelse af DFs vikariat.
Se mail på ITskrivebord d. 5.10.11

b. Præster
c. Kirkeværge  / kontaktperson 


Anlæg af nye urnegravsteder er
startet



Status på kirkeudvidelsesplanerne



Vejledning til tænd og sluk af diverse
elektrisk udstyr i sognegården

DF´s vikariat er forhøjet til en 25% stilling fra 1. okt. til 31. okt.

6b.
6c.

-------------------d. Udvalg

6d.

7: Kirkelige arrangementer
a. Skal der nedsættes et gudstjenesteudvalg?
Sagsfremstilling
Ved sogneorienteringsaftenen d. 22.9.2011 blev der udtrykt ønsker om andre gudstjenesteformer.
Indstilling
LV foreslår at der bliver nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra MR og menigheden.
Udvalget fremlægger deres arbejde for rådet til videre behandling.

Beslutning
Evalueringsudvalget vedr. sognemødet den 22/9 medtænker et evt. udvalg til drøftelser om gudstjenesteformer, og
fremlægger det på næste men.rådsmøde.

8: Økonomi
a. Status
Kvartalsrapporten bliver fremlagt på mødet i november til godkendelse
8: Økonomi
b. Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks. Se bilag 8b.
Sagsfremstilling

Indstilling
Det indstilles at MR godkender forslaget
Beslutning
Bilaget blev godkendt som indstillet
8: Økonomi
c. Godkendelse af DF som konfirmandlærer
Sagsfremstilling
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Indstilling
Beslutning
Men.rådet godkender ansættelse af DF som minikonf.lærer fra den 20/9.
8d: Børnegudstjenester er en del af kirkens aktiviteter, og honoraret klares via alm. driftsmidler.
8e: Punktet undersøges nærmere og tages op på næste møde.
9: Eventuelt

Formanden laver indbydelser, og HT og LV planlægger julefrokosten

LUKKET MØDE – her behandles bl.a. personsager

Næste møde

Torsdag d. 10.11.2011 kl. 19:00

Bramdrup, den 13.10.2011

Underskrifter
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