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1: Afbud fra

LV, PR og DF

2: Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde

2. Godkendt

3: Godkendelse af dagsorden

3. Godkendt

4: Siden sidst

4a.
Arrangementet med Kolding Musikskole synes vi skal tages op til
revision. MR ønsker ikke Windband og ønsker ikke opstilling bag
knæfald.
Under årets konfirmationer har der været parkeringsproblemer – det
skal vi have løst, P-vagt eller P-skilt.

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

5: Tilbagemeldinger
a.

Lysgloben.
Sidste nyt fra arbejdsgruppen.

b.

Vi udsætter evaluering af
handleplaner til junimødet.

5a. VH informerede om lysglober fra Kvindesmedjen, udvalget arbejder
videre.

5b. Intet at bemærke


6: Meddelelser
a. Formand
Præstestillingen vil blive opslået i
perioden fra d. 15.5. til 4.6.2012. Der
afholdes orienterende møde med
menighedsrådet den 7. juni kl. 17:00.
Suppleanter inviteres til at deltage i
mødet.
Organisten arrangerer sammen med
korpigerne en fælles afslutning med
forældrene. MR bevilliger indkøb af
grillpølser og lign. til ca. 25
kr./person
LV er bevilliget orlov i tre måneder
fra 01.10.12. Pastor Leif Nielsen (tidl.
Brændkjærkirken) har lovet at
vikariere i perioden.

6a.
Alle tre suppleanter indkaldes til mødet med biskoppen d. 7. juni. På
mødet d. 7. juni afklares om de også kan deltage i prøveprædikener og
samtaler mm uden der er forfald i MR.
Danmission tilbyder at komme og deltage i gudstjenesten d. 7. oktober,
de er vært ved frokost efter gudstjenesten.
Vi udelader frokost efter høstgudstjenesten.
På august mødet aftales traktement til Dickens-gudstjenesten.
6b.

6c.
VH orienterede om tilbudstagning på kalkning af kirken.
Der er ikke umiddelbart økonomi til ny orgelbænk, er der økonomi i
slutningen af året kan ansøgningen genbehandles.

b. Præster
c. Kirkeværge  / kontaktperson 

Der bevilliges op til kr. 2000 til gravermedhjælperens tjenestedragt til
kirketjeneste.



Organisten ansøger om ny
orgelbænk.

VH orienterede om sogneudflugt til Silkeborg.



Kirketjeneren ansøger om bevillig til
tjenestedragt.
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6d.

HB og IV orienterede om fællesmødet.
Kirkegårdsvandring d. 21/8 kl 16.00
Foredrag med Vibeke Sørensen, Julemærkehjemmet Kollund d.
24. oktober i Saxum Logen.

d. Udvalg

HB indkalder til kirke- og kirkegårdssyn. Præstegårdssyn
udsættes til efter udflytning.

7: Kirkelige arrangementer
a. Skal vi fortsætte med Vesper, til efteråret?
Sagsfremstilling
De indtil dato afholdte Vespere har ikke været særlig godt besøgt. Af hensyn til annoncering skal det debatteres om en
evt. fortsættelse.

Indstilling
Beslutning
Vespere gennemføres i maj og juni som planlagt, derefter sættes det i bero til LV er tilbage fra orlov januar
2013. MR synes vesper hører den ”mørke tid” til, og bør derfor ligge i perioden september til april.
7: Kirkelige arrangementer
b.

Lørdagsdåb

Sagsfremstilling
Der foreslås at vi giver mulighed for dåb om lørdagen, nemlig lørdag den 20. april og den 26. oktober 2013.

Indstilling
Beslutning
Som forsøg i 2013 besluttes ovenstående.
8: Økonomi
a. Status
-

Se Bilag fra HT

8: Økonomi
b.
Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning
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8: Økonomi
c.
Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning

8: Økonomi
d.
Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning

9: Kommende menighedsrådsvalg
a) Kursus til valgbestyrelsen angående den nye valgordning. Tilmeldingsfrist er 7. maj 2012.
Sagsfremstilling
Valgbestyrelsen deltager.
Indstilling

Beslutning
VH deltager, VK og HT er forhindrede.

10:

11: Eventuelt

Der afholdes frivillig arrangement i august– dato fastsættes på junimødet.

Næste møde

Torsdag d. 14.6.2012 kl. 19:00

Bramdrup, den 10.5.2012
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