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Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra

IB fraværende.

2: Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde

2. Godkendt.

3: Godkendelse af dagsorden

3. Godkendt. Bilaget til punkt 9 er desværre ikke blevet udsendt pga.
tekniske problemer. Fremlægges på mødet.

4: Siden sidst

4a.
Dickens-foredrag var vellykket, og formen med foredrag efter en
gudstjeneste kan gentages.

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

Ca. 120 deltagere til konfirmandarrangement.
Bred opbakning til et vellykket foredrag om ”Det diagnosticerede liv”.

5: Tilbagemeldinger
a.

Revisionsprotokollen er kommet
tilbage og skal nu underskrives af
alle, efter instruks af revisoren.

b.

Fælles indkøb – hvad er status?

c.

5a.

5b. Arbejdet er igangsat.

5c.



6: Meddelelser
a. Formand

6a.

b. Præster

6b. LN tilbyder et foredrag om sin pilgrimsvandring. Planlægges til
afholdelse tirsdag den 27. november kl. 19.30.

c. Kirkeværge  / kontaktperson 
 Fornyet henvendelse fra
medarbejderne om reservation af
tårnrummet til kirkens kor.


6c. Kor og organist skal være på plads i kirken 10 minutter før start
som et forsøg på at afhjælpe pladsproblemer i kirkens tårn.
IV, DF, PR, EM, VH og HT går sammen om at rydde op i depotrum og
flytte nogle ting til opbevaring i præsteboligen (1.sal og kælder).
Medarbejderne vælger selv ønsket model af mobiltelefon indenfor en
beløbsramme på max. 2000 kr. pr. stk.


-------------------

 Der kommer en ekstra koncert
den 12. december 2012 – pris
2000,00 kr.
 Resultatet af medarbejdernes
ønsker til de fremtidige
mobilløsninger – VH fremlægger
et forslag.
d. Aktivitetskalenderen og
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6d. Bemanding ved arrangementer blev fordelt. Der mangler kun

hjælpere til afslutningsgudstjenesten for minikonfirmanderne.
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bemandingen frem til 1.1.2013?
(Fx mangler den 15.11. og
julehyggen i december)

Konfirmandlærer og forældre til minikonf. spørges.
Plan udsendes.

7: Kirkelige arrangementer
a. Kirkens ”nye” hjemmeside
Sagsfremstilling
HT og BZ viser layoutet på den nye hjemmeside.
Der ønskes en tilkendegivelse om der skal arbejdes videre med de sidste detaljer og ved månedens slutning sende den
”nye” side i luften

Indstilling
Beslutning
Det blev besluttet, at der skal skiftes til den nye version.
7: Kirkelige arrangementer
b.

Hvad vil vi med antenneforeningens tekst-tv?

Sagsfremstilling
Der ønskes en beslutning om at Bramdrup kirke og Bramdrup menighedsråd ikke længere ønsker at benytte Tekst-tv på
den lokale tv-flade (Bramdrupdam Øst).

Indstilling
Vi lukker ned for denne service, da vi har vores egen hjemmeside.
Beslutning
Besluttet som indstillet. VH kontakter antenneforeningen.
7: Kirkelige arrangementer
c.
Sagsfremstilling
Indstilling
Beslutning
8: Økonomi
a. Status – Se bilag pkt. 8.a status og Bilag 2 pkt. 8.a – budget formål
8: Økonomi
b. “Afslutning af Rønnings Legat”
Sagsfremstilling

HT fremlægger opgørelsen på mødet.
Indstilling

Beslutning
Fordeling af legatets midler er godkendt. De resterende ca. 20.000 kr. øremærkes til terrasser ud for
konfirmandlokaler.
8: Økonomi
c.
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Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning

9: Fremtidig anvendelse af præstebolig

Sagsfremstilling
Forretningsudvalget fremlægger den løsning, de er kommet frem til. Bilaget udsendes inden mødet.
Indstilling
At der opnås enighed, så ændringerne kan sættes i gang hurtigst muligt.
Beslutning
Forslaget blev fremlagt og enstemmigt vedtaget.

10: Godkendelse af lønforhandlingsaftaler med gravermedhjælperne. (Særskilt dagsorden)

Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning

11: Eventuelt

Næste møde

Torsdag d. 8.11.2012 kl. 19:00

Bramdrup, den 11.10.2012
Underskrifter
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