Menighedsrådsmøde

Dato: 14.4.2011 kl. 19.00

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 3

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:

LV - HB

1: Godkendelse af dagsorden

Ad 1: Godkendt

2: Siden sidst

Ad 2: Tilfredshed med alle aktiviteterne

a) Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag (fra kirkebladet)
3: Kirkelige arrangementer

Ad 3:

a) Aktivitetskalender for foråret –
der er datoer, der ikke er
besat – hvordan løses det?

a) Kalenderen blev opdateret og udsendes til alle.

b) Skal MR´s ”sælge” en side i
Kirkebladet til hhv. Toften,
Borgerforeningen og Lokal
Historisk
Forening?

b) Vi tilbyder som et forsøg en side eller to i to kommende
numre af kirkebladet. Menighedsrådet står for redigering.
Derefter forhandles der om økonomi, hvis ordningen bliver
permanent.

c) Studieturen foreslås afholdt
søndag d. 19. juni -11.

c) Udvalget bedes arbejde videre og udsende invitation med
dato og program snarest muligt.

Alternativt er der blevet
foreslået, at vi deltager i en
kirke/bibelvandring i
Fredericia, som Stiftet har
arrangeret - fredag den 27.
maj kl. 16.30.
d) Evaluering af ”Handleplan for
børnegudstjenesterne” (se
bilag).

d) Udsat til næste møde.

e) Evaluering af ”Handleplan for
NEJ til begravelser om
lørdagen” (se bilag) .

e) Ordningen gøres permanent og evalueres om ca. et år.

f)

Efter ønske fra mødre,
foreslår kordegn at flytte
babysalmesang til kl. 11.0012.15. Det betyder, at
kontoret skal lukke kl. 11 ca. 5
gange her i foråret. Kan dette
accepteres?

4: Tilbagemeldinger
a) Rensning af stole – et tilbud
indhentes.

f)

Vi fortsætter med det sædvanlige tidspunkt 12.30-13.45.

Ad 4:
a) Vi arbejder videre med sagen.
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5: Meddelelser
a. Formand

a)

b. Præster

b) Fremtidig afvikling af konfirmandundervisning er uafklaret.

c.

c)

Kirkeværge/kontaktperson

d. Udvalg

d) 28.-29. okt. er der Trinity-kursus

6: Økonomi

a) Kvartalsrapport (HT)
b) Kordegn foreslår en ny
frankeringsmaskine på
kontoret, som vil give en
besparelse på 1,5 kr. pr. brev
der sendes. Pris 3.500 kr. incl.
Moms

c) Organist foreslår en udvidet

a) Provstiudvalget godkender, at kvartalsrapport kommer
senere.
b) Vi bruger B-post, hvor det er muligt eller sender mails.

c) Vi udbeder os flere facts og tager forslaget op igen på
næste møde.

aftale med Copydan, som
muliggør fri kopiering af bl.a.
noder. Han mener det er ca.
500 kr ekstra om året.
d) Kordegn ønsker deltagelse i
Kordegneforeningens
årsmøde.
e) Årsmøderne for kordegn og
organist skal de være en del
af deres efteruddannelse
hvert år?

d) Kordegnen deltager igen i år i Landskursus 23.-26. maj.

e) Efteruddannelse søges gennem kontaktpersonen på medar
–bejdermøder.

f)
f)

Punktet er udsat til majmødet.

"Sparebandens oplæg pkt 4"
(Pkt. 6.c fra 10.3.2011)

7: Skal Bramdrup Kirke have en
Facebook-profil? (TSA) (Pkt. 7 fra
10.2.2011)

Ad 7: TSA introducerede facebook, og arbejder videre med det.

8: Eventuelt
Næste møde:
Torsdag d. 12.5.2011 kl. 19:00

Bramdrup, den 14.4.2011
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