Menighedsrådsmøde

Dato: 15. december 2011
BEMÆRK starttidspunkt: kl. 17.00

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 3

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra
2: Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde

2. Godkendt

3: Godkendelse af dagsorden

3. Godkendt

4: Siden sidst

4a.

Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag 4a.

Fuld tilfredshed med afholdte arrangementer.

5: Tilbagemeldinger
a.

Kopimaskine – se pkt. 8.c af
10.11.2011

b.

5a. Den nye kopimaskine er bestilt og forventes snarest leveret. Der
var indhentet to tilbud og differencen mellem disse skyldes forpligtelsen
til tilbagekøb af leasingkontrakten på den gamle maskine.
5b.

6: Meddelelser
a. Formand

6a. Årsregnskab 2010 er kommet retur og er godkendt.

b. Præster

6b.

c. Kirkeværge  / kontaktperson 

6c. Der bestilles rengøring og opsætning af ozonlampe i orglet, da det
er bemærket, at der muligvis er begyndende skimmelsvamp.



MUS-samtaler med DG og KS er afviklet.

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

6d. Det fælles foredragsudvalg bliver indkaldt til møde i januar.

7: Kirkelige arrangementer
a.

Forslag om vedtagelse af to årlige sang- og musikaftener på de tidligere sogneafteners plads. (LV)

Sagsfremstilling

Vi har nu to årlige foredrag, arrangeret i samarbejde med de forskellige foreninger i sognet. Det fungerer fint.
Dog savner jeg, at vi inviterer til fællesskab et par aftener om året derudover. Jeg tror, at vi kunne have glæde af at
styrke fællessangen og drage fordel af, at vi har en dygtig organist. Derfor foreslår jeg, at MR vedtager, at
aktivitetsudvalget sammen med organisten får ansvar for at arrangere to årlige – en i efteråret og en i foråret – sang- og
musikaftener.

Indstilling

Vi foreslår at aktivitetsudvalget i samarbejde med præster og organist arrangerer to sang- og musikaftener om året.
Henholdsvis en om foråret og en om efteråret.

Beslutning
Forslaget vedtaget. Start: Efteråret 2012.
7: Kirkelige arrangementer
b.

Evaluering af efterårets fyraftenssang, og beslutning om dens fremtid (LV)
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Sagsfremstilling

Gudstjenesteudvalget foreslår at der i stedet for fyraftenssang indføres Vesper (aftensang) en gang om måneden fra kl.
17 til 18.

Indstilling
Beslutning
Det bliver afprøvet at holde aftenandagt, første gang torsdag den 22. marts 2012 til afløsning af
fyraftenssang.
8: Økonomi
a. Status
8: Økonomi
b. Kvartalsrapporten (HT)
Sagsfremstilling

Som orientering vedhæftet "kvartalsrapport" som er identisk med den sædvanlige orientering fra punkt 8.a.
I menighedsrådets blad foreslås "Budget, formål", idet den skulle give en bedre oversigt. Her er de enkelte konti også
anført.
Jeg har ved gennemgang af tallene konstateret, at jeg har bogført de første 2 betalinger fra Almind som betaling for
udlånt personale, altså en lønudgift.
Jeg har tænkt mig at ændre dette til en modpostering i vore kontorholdsudgifter i stedet.
Vi mangler fortsat kr. 21.700 fra dagplejen samt refusion for Gowri og Elsebeth på i alt ca. 92.500.
Beløbet for Elsebeth er noget usikkert, idet ansættelsen først lige er gået endelig i orden i FLØS-systemet, så jeg ved
ikke helt, hvad vi får retur, men vi er lovet, at det ikke koster os noget.
Vore udgifter til især løn på kirkegården skal således reduceres noget.

Indstilling

Indstilles til orientering

Beslutning
8: Økonomi
c. Ansøgning fra Kvindehuset i Kolding om økonomisk støtte
Sagsfremstilling

Kolding Krisecenter søger om støtte, så de kan glæde kvinder og børn i dagligdagen.

Indstilling

Vi foreslår at vi støtter med 500,00 kr.

Beslutning

Der blev besluttet, at vi ikke kan støtte indenfor budgettes rammer.

8:
d.
Sagsfremstilling
Indstilling
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Beslutning
9:
Sagsfremstilling

Indstilling
Beslutning
10:
11: Eventuelt
Næste møde

Torsdag d. 12.1.2011 kl. 19:00

Bramdrup, den 15.12.2011

Underskrifter
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