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Afbud fra:

IB – TSA - VH

1: Godkendelse af dagsorden

Ad 1: Godkendt

2: Siden sidst

Ad 2:

a) Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag (fra kirkebladet)
3: Kirkelige arrangementer
a) Evaluering af
sogneudflugten
b) Planlægning af sogneinformationen d. 22.9.2011
kl. 19.30

a) Almindelig tilfredshed

Ad 3:
a)

Ca. 90 deltagere. Den endelige økonomi kendes endnu
ikke. Vellykket tur.
b) Indhold: Økonomi, men.rådsvalg, udbygning af kirken, rådets
virke mv. På septembermødet den 8/9 fremlægger LV og VH
forslaget om udbygningen samt annoncering
med henblik på informationsmødet den 22.
c) Udvalget informerede om udbygningsplaner.

c) Udvalget informerer om
Kirkerummet
4: Tilbagemeldinger

a) Vedr. en udvidet aftale
med Copydan – er der
flere facts? (pkt. 6c fra
14.4.11) (BZ)
b) Er der respons fra Nicolai
S. vedr. nye salmebøger
og Koralbog til
Kirsebærhaven? (ILJ)

Ad 4:
a) Vi tiltræder den nye aftale med Copydan.

b) Nicolai sogn har tilkendegivet, at de vil støtte med max. 5.000
kr. Vi undersøger hvad salmebogen med stor skrift koster.

c) Det var en udmærket tur, men fremover skal den ikke ligge i
arbejdstiden.

c) Evaluering af studieturen
5: Meddelelser
a. Formand
Møde med Provstiudvalget
d. 8.6.11 kl. 16.30 – vedr.
økonomi omkring en evt.
udvidelse af kirken

Ad 5:
a)

På mødet med provstiudvalget den 8. juni blev der redegjort
for planer for en udviddelse af kirken. Det blev besluttet, at
rådet sender en ansøgning til provstiudvalget om økonomisk
støtte til dispositionssforslag fra en kvalificeret arkitekt, evt. en
arkitektkonkurrence.
Den 22. juni kl.14 er der provstesyn på kirken og kirkegården.
Mandag den 27. juni er der sammenkomst hos HB for de frivillige ved kirken.

b. Præster

b) Børnegudstjeneste-udvalget søger Lions Club om udendørs
legetøj.
Provsten har meddelt, at TSA er sygemeldt på ubestemt tid.
Der sendes en skrivelse til Kolding provsti med ønsket om at
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Kirkeværge/kontaktperson

der snarest ansættes en fast vikar i TSA´s stilling.

Ansættelse af ledige i
løntilskud er en ny
mulighed

c) Vi har nu mulighed for at ansætte ledige i løntilskud for en
periode af 6 måneder ad gangen, uden at det koster os noget.
Vi har rettet henvendelse til jobcentret om at finde et egnet
emne, som så kunne ansættes fra ca. 1. juli til ca.1. december.

Fastsættelse af
retningslinier for evt.
kompensationsfrihed i
forbindelse med deltagelse
i stævner og lign.

Kompensationsfrihed ved deltagelse i betalte kurser på
almindelige arbejdsddage gives kun hvis man derved mister en
fastsat fridag eller søgnehelligdag. Der gives ikke
kompensation ved deltagelse på almindelige arbejdsdage, selv
om kurserne strækker sig over et længere tidsrum end alm.
arbejdstid.

Kordegnens medvirken
ved undervisning af
minikonfirmander

Kordegnen kan medvirke i minikonfirmandundervisningen
indenfor det antal timer, der er til disposition ifølge stillingens
timetal.
d)

d. Udvalg
6: Økonomi
a. Godkendelse af Budget
2012. Se bilag. (HT)
b. Der ønskes 20
salmebøger til koret?

7:

Ad 6:
a) Driftsbudgetforslaget for 2012 blev godkendt.

b) Koret kan bruge konfirmandernes klassesæt af salmebøger

Ad 7:

8: Eventuelt
Næste møde:
Torsdag d. 11.8.2011 kl. 19:00

Bramdrup, den 9.6.2011

Underskrifter
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