Menighedsrådsmøde

Dato: 12. januar 2012

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 4

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra

DF, EM

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.

Tilfredshed med periodens arrangementer.
Det overvejes at indføre to formiddagsgudstjenester for
børnefamilier juleaftensdag.

5: Tilbagemeldinger
a.

Status på orgelet (VH)
(Se MR 15.12.11 pkt. 6c.)

5a. Der afventes en rapport fra Marcussen & søn.
5b.

b.

6: Meddelelser
a. Formand
Hvem deltager i flg.?
• Generalforsamling i
Kirkehøjskolen 21.1. 14:15
• Stiftende generalforsamling i
Menighedsplejen 24.1. 16:30
• Debatdag - Provstiet 1.2. 17:0021:00
• Formandsmøde 22.2.
• Debatmøder i
Menighedsrådsforeningen 1.3.
19:00-22:00
• Generalforsamling i
Menighedsrådsforeningen i
Simon Peters Kirke 6.3.
• Årsmøde i DSUK, Haderslev
14.3. 19:00
• Stiftsdag, Haderslev 17.3. 10:0016:45

6a.

Bramdrup menighedsråd sender en repræsentant til
generalforsamlingen i Kirkehøjskolen.

Forlængelse af DFs ansættelse (Se ITskrivebord 3.1.2012)

b. Præster
c. Kirkeværge  / kontaktperson 
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6b.
6c. Det blev besluttet, at gravermedhjælper efter sin barselsorlov kan
komme på diverse kurser i 2012, 2013 og 2014, og at der bliver stillet
vikar til rådighed i det omfang refusionsmidler kan dække udgiften.
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d. Udvalg
Der mangler hjælp til servicering på
flg. datoer:
19.1. Koncertaften (BZ + ?)
1.3. Konfirmandaften (BZ + ?)
4.3. Sogneindsamling (? + ?)

6d
Opgaverne blev fordelt..

7: Kirkelige arrangementer
a.

Forslag til ændring af indskrivning til konfirmation i Bramdrup Kirke. (VK)

Sagsfremstilling

Der er kommet en forespørgsel om der kan laves en anden måde at indskrive konfirmander på. Derfor har VK gjort sig
flg. overvejelser:
I dag er proceduren den at man automatisk konfirmeres den dag ens klasse konfirmeres.
Forslag til ændring af denne procedure, således at man i foråret i 6. klasse indskrives til konfirmation (2 år førend man
konfirmeres)
Man vælger så ved indskrivning hvilken dag man ønsker konfirmation - "frit valg" mellem St. Bededag og søndag efter
St. Bededag.
Foreløbige kommentarer til punktet:
Fordelene synes at være at vores konfirmander og familier selv tager et aktivt valg om hvilken dag de ønsker
konfirmation.
At det ikke har nogen indflydelse på hvem man så kommer i klasse med i 7. klasse på Bramdrup Skole.
Nogle konfirmander vil opleve at blive undervist i løbet af året af en præst men konfirmeres af en anden.
Kan vi, hvis det ønskes af en årgang, afholde 3 konfirmationer St. Bededag?

Indstilling
Det er nogle nye betragtninger, som nok skal drøftes og vendes nogle gange.
Vi drøfter oplægget og tager derpå stilling til om det skal på nogle flere møder inden der tages en endelig
beslutning.

Beslutning
Det blev besluttet, at præsterne og VK arbejder videre med tankerne og fremlægger dem på kommende
møde.

7: Kirkelige arrangementer
b.

Sagsfremstilling
Indstilling
Beslutning
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8: Økonomi
a. Status
- orientering om 2011, som endnu ikke er færdigbehandlet (HT)
8: Økonomi
b. Ny aftale vedr. dagplejegrupperne i sognegården (VH)
Sagsfremstilling
VH har udarbejdet flg. for aftalen for dagplejegrupperne i sognegården.
De har ønske om følgende benyttelse:
Onsdage kl. 9.30-12: Januar - maj 22 gange
Juni - juli ferie
August - november 18 gange
Fredage undtagen 1. og 3. fredag kl. 9.00-15.30: Januar - maj 10 gange
Juni - juli ferie
August - november 10 gange
December julefrokoster 8 gange
Kommunen vil godt acceptere samme årlige beløb som 2011, dvs. kr. 21.700, idet de så kan benytte begge
lokaler om fredagen.
Indstilling
Vi indstiller til MR at det godkender ovenstående forslag.
Beslutning
Aftalen er godkendt for 2012.
8: Økonomi
c.
Sagsfremstilling
Indstilling

Beslutning
8: Økonomi
d.
Sagsfremstilling

Indstilling
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Beslutning
9:
Sagsfremstilling

Indstilling
Beslutning
10:
11: Eventuelt

Kaffelisten for MRmøder (Se mail fra PR 2.1.2012)

Næste møde

Torsdag d. 9.2.2012 kl. 19:00

Bramdrup, den 12.1.2012

Underskrifter
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