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Dato: 8. september 2011

Formandens initialer:
ILJ
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Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra

IV. Suppleant Magda Knudsen deltager.

2: Godkendelse af referat fra sidste
MRmøde

2.Godkendt.

3: Godkendelse af dagsorden

3.Godkendt.

4: Siden sidst

4a. Almindelig tilfredshed med periodens arrangementer.

Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag 4a
5: Tilbagemeldinger
a.

Svar på ansøgningen til provstiet om
kirkeudvidelse
Se mail på ITskrivebord af d. 25.8.11

5a. Der blev givet afslag. Vi søger efter opfordring om del af 5%
midlerne.

b.

Aktiviteter og ansvar for disse.
Opfølgning af pkt 6d. fra 11.8.11
Se bilag 5b

5b. Ajourføring foretaget.

c.

Svar på ansøgningen til
Kunststyrelsens litteraturteam om
støtte til forfatteraftenen for
konfirmander med Josefine Ottesen.
Se LVs mail af 31.8.2011

5c. Tilskud på kr. 5.000 til forfatteraften er modtaget..

d.

Arbejdsgruppen fremlægger deres
oplæg til Sogne-orienteringsaftenen
d. 22.9. (Se MR 9.6.11) ( LV – VH)

5d. Der planlægges oplæg fra forskellige personer i sognet
samt orientering fra menighedsrådsmedlemmer.

6: Meddelelser
a. Formand
•

Forlængelse af DFs vikariat.
Se mail på ITskrivebord d. 25.8.11

•

Der er allerede afbud til mødet d.
8.12., derfor er spørgsmålet: kan MRmødet flyttes til d. 15.12. i stedet for?

b. Præster
Er der nogen der kan hjælpe med
ideer til at servicere
minikonfirmanderne, der starter d.
13.9. (LV)

6a. DF´s vikariat forlænges til og med den 30. sept. med
mulighed for forlængelse. TSA er startet med et
konfirmandhold.
Mødet den 8. dec. flyttes til den 15. Det er kl. 17-19.
6b.
VH og hustru vil være behjælpelige med at servicere
minikonfirmanderne.
Fyraftenssang ændres fra et arrangement med en enkelt der står for
det til en form for stafetløb, hvor 4 deltagere hver gang selv finder 4
nye deltagere til den følgende gang. Forsøgsperiode kalenderåret ud.
Vi deltager i KUK 11 den 24.nov. med en aften med foredrag om og
sange af Grundtvig

c. Kirkeværge  / kontaktperson 

© 2011 HT - BZ

1

Menighedsrådsmøde

Dato: 8. september 2011

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 4

Dagsorden med referat efter hvert punkt
 Hjertestarter – evt. ansøgning til en

6c. Ansøgning stilles i bero.

sådan.

-------•
d. Udvalg

Gravermedhjælper i løntilskud ansættes med menighedsrådet som
arbejdsgiver. Der udarbejdes ansættelsesbrev.
6d.

7: Kirkelige arrangementer
a.
Sagsfremstilling
Indstilling
Beslutning
Ingen sager til behandling.
8: Økonomi
a. Status
8: Økonomi
b. Godkendelse af revisionsprotokollat vedr. regnskab 2010
Sagsfremstilling

Indstilling
Det indstilles at MR noterer sig revisorens bemærkninger, men afventer en evt. reaktion fra provstiudvalget
Beslutning
Vedtaget som indstillet.
8: Økonom
c. Information fra Budgetsamrådet d. 24.8.2011 (HT – VH)
Sagsfremstilling
Indstilling
Beslutning
Der blev informeret.
8: Økonomi
d. Budget 2012. Se bilag 8d., som kommer på mail fra HT
Sagsfremstilling

På budgetsamrådet d. 24.8.11 blev det røbet, at Bramdrup tilsyneladende får kr. 100.000 yderligere til drift i 2012.
Disse penge er nu indarbejdet i det endelig budget.

Indstilling
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Endeligt budget skal være afleveret senest 15. september, MR skal godkende/vedtage budgettet før det sendes ind.
Budgetudvalget indstiller, at det udarbejdede budget 2012 godkendes

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

8: Økonomi
e. Organisten ansøger om kursus til sig og koret.
Pris 5000,00 kr.
Sagsfremstilling

Ansøgning til Bramdrup kirkes menighedsråd om kursus til koret og organist.
Som vi nu i nogle år har praktiseret, vil jeg gerne holde en workshop/ kursusdag for koret op til julekoncerten.
I år har jeg kontaktet Helle Høyer fra Århus Pigekor. Jeg har lavet en foreløbig aftale om at reservere lørdag d. 19.11. fra
kl. 10:30 til 17:30 for kurset.
Planen er, at vi bl.a. opfører Søren Birch’s ”Kantate til jul” i samarbejde med GOK (Grindsted og omegns Kammerkor)
ved de 9 læsninger den 7. december kl. 19:30. Denne lørdag skal altså bruges til intensiv indstudering samt udvikling af
korteknik og sangteknik. Desuden bearbejdes også de andre værker til d. 7.12.
I disse tider, hvor alle bare kan tage en mikrofon op til hovedet og så skrue op, er vi ikke vant til mere at yde noget
stemmemæssigt. Alligevel er stemmerne allerede i en ung alder ofte slidte på grund af forkert sang-, men også
taleteknik, bl.a. på grund af den megen baggrundsstøj i omgivelserne i det hele taget. Vi er blevet vant til, at der skal
være et kolossalt lydtryk ved den mindste begivenhed. Derfor er det vigtigt, at koret får noget kursus målrettet på dem
mindst en gang om året.
Samtidigt er det et kursus for mig som korleder, hvor jeg kan suge til mig fra en yderst kompetent underviser.

Indstilling

Det indstilles at beløbet bevilliges

Beslutning
Vedtaget som indstillet.
8: Økonomi
I forbindelse med det nye samarbejde med organisationerne i Bramdrup er der rejst spørgsmål om
økonomien til de to fælles foredrag i efteråret 2011 og foråret 2012.
Sagsfremstilling
f.

Indstilling

Det indstilles at et evt. underskud på de to arrangementer deles ligeligt imellem de arrangerende organisationer.

Beslutning
Vedtaget som indstillet.
10: Eventuelt

LUKKET MØDE – her behandles bl.a. personsager

Næste møde

Torsdag d. 13.10.2011 kl. 19:00

Bramdrup, den 8.9.2011
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Underskrifter
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