Menighedsrådsmøde

Dato: 12. april 2012

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 4

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra

HB – PR – TSA ferie

2: Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde

2.

3: Godkendelse af dagsorden

3. Ingen tilføjelser

4: Siden sidst

4a.

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

Godkendt med følgende bemærkninger:
referatet skal svare til de respektive punkter i dagsordenen

I fremtiden opstilling i stolerækker til foredrag og kaffe/brød i
mellemgangen.

Vesper blev godt modtaget.
Dejlig afslutning med minikonfirmander.
Vi ønsker at fastholde den gældende aftale om solistledsagelse
til påskedag.

5: Tilbagemeldinger
a.

Lysglobe. Overvejelser om
nedsættelse af udvalg, der kommer
med forslag på MR-mødet i maj eller
juni -12, således at lysgloben evt. kan
indkøbes primo august - 12.

b.

Alle handleplaner skal evalueres på
maj mødet

5a.
Gudstjenesteudvalget – ILJ, VH, HT, IB og præsterne kigger på
lysglobe. På junimødet fremlægger udvalget
5b.

6: Meddelelser

b. Præster

6a.
Sognepræst Tina Salling har opsagt sin stilling pr 30/4.
29/4 er MR vært ved en afskedsreception for TSA efter nærmere
aftale. IV og IB arrangerer.

c. Kirkeværge  / kontaktperson 

Pastor Ditte Freiesleben fortsætter i vikariatet til udgangen af maj 2012

a. Formand
Årsbudget 2012 er godkendt



Ændringer i proceduren af
udsendelse af regninger for årlig
vedligeholdelse af gravsteder.



Igangsættelse af kalkning af kirke og
maling af dele af sognegård og
graverbygning.
--------------------

© 2011 HT - BZ

Udskiftning af arbejdsPC til TSA ønskes udskudt til vi får ansat ny
præst.
ILJ spørger provsten angående stillingsopslag.

6b.
LV indkalder valgudvalget for udformning af indlæg til kirkebladet vedr
menighedsrådsvalget.
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22/5 er der sogneudflugt til Silkeborg og omegn.

•

d. Udvalg
Forespørgsel om
kirkegårdsvandring og evt. noget
tilsvarende i kirkebygningen. Se
mail fra LV 27.3.2012

6c.

I en periode fra august 2012 til januar 2014 vil vi lave en langsom
ændring af opkrævning på vedligeholdelse af gravstederne fra
bagudbetaling til forudbetaling.
Bygningsvedligeholdelse vil medføre en stor post på vores regnskab.

6d.

Forespørgsels om kirke og kirkegårdsvandring tages med på
fællesmødet d. 8. maj.
7: Kirkelige arrangementer
a. Fremtidig annoncering
(pkt. 7.a fra MR 8.3.2012)
Sagsfremstilling
3 modeller/forslag fra Kolding Ugeavis blev medsendt, som bilag til referatet 8.3.12 til videre overvejelse.
Nogle tanker er blevet tilkendegivet pr mail i den forgangne uge om debatten vedr. kirkeblad vs en helsidet
månedsoversigt i Ugeavisen. Se også disse mails: LV 23.3. / HB 25.3. / VH 25.3. / HT 25.3. / LV 25.3.
Indstilling

Vi indstiller, at hvis der skal ændringer til, at det så er model 1 (Annoncering som hidtil efter behov, men med farve på
annoncen), der vælges og samtidig at vi beholder kirkebladet i sin nuværende form.

Beslutning
Besluttet som indstillet

7: Kirkelige arrangementer
b.

Tilbagemelding fra LV, om hvad kontakten til Anette Langdahl og Grete Wigh-Poulsen bragte af
yderligere oplysninger om provsti-projektet ”en diakonalmedarbejder”.

Sagsfremstilling
Orientering på mødet (LV)
Derpå en drøftelse og evt. stillingtagen til, om det vil være en idé at få diakonalmedarbejderen tilknyttet Bramdrup sogns
menighedspleje, samt hvilket beløb der kunne være passende at betale for det.

Indstilling
Beslutning
LV har inviteret Anette Langdahl til vores juni-møde.
8: Økonomi
a. Status
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8: Økonomi
b. Godkendelse af kvartalsrapporten – Se bilag 8.b, som kommer på mail fra HT
Sagsfremstilling
Orientering ved HT
Indstilling
Beslutning
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt
8: Økonomi
c. Oplæg til en skrivelse til provstiudvalget omkring et “kasseeftersyn” af fordelingen af provstiets
driftsmidler.
Sagsfremstilling
Se bilag 8.c
Indstilling
Beslutning

Forretningsudvalget færdigbehandler henvendelsen og sender den til provstiudvalget.

8: Økonomi
d. Indkøb af kontorstol og lampe til organistens arbejdsbord
Sagsfremstilling

Indstilling

Vi foreslår, at der fastsættes et beløb til indkøbene

Beslutning

Der skal indhentes tilbud af organisten inden vi kan beslutte beløbsrammen.

9: Kommende menighedsrådsvalg
Sagsfremstilling
Se mail på ITskrivebordet 27.2.2012, samt det sidste Menighedsrådsblad 3-2012 side 12-13
Indstilling
Diskussion og endelig beslutning af, hvilken af de tre muligheder der skal benyttes. Svar herom skal
indsendes senest d. 13.04.12
Beslutning

MR ønsker at benytte ”VALGFORSAMLING med ventil (4 årig funktionsperiode)”. HT sender dispensationsansøgning
vedr. valgforsøg 2012
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10:
11: Eventuelt

IB har modtaget en henvendelse fra Island om udveksling menighederne i
mellem, specielt med sigte på ungdomsarbejdet.

Næste møde

Torsdag d. 10.5.2012 kl. 19:00

Bramdrup, den 12.4.2012

Underskrifter
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