Menighedsrådsmøde

Dato: 13. september 2012

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 6

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra

IB fraværende.

2: Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde

2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d.
12/6.

3: Godkendelse af dagsorden

3.

4: Siden sidst

4a.
Vellykket arrangement med kirkegårdsvandring.

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

Vellykket festlig gudstjeneste ved indsættelse af DIF.
Vellykket grillaften for børnefamilier m.fl.
Vellykket arrangement med deltagelse i gudstjenesten af Danmission
og efterfølgende frokost.
Velbesøgt opstillings- og orienteringsmøde.

5: Tilbagemeldinger
a.

Budgetsamråd d. 15.08.12 (HT)

b.

Benyttelse af lokaler i sognegården
(VH)

– forretningsgangen vedr. brug af
lokaler
– kalenderen i sognegården

c. Bramdrup kirkekontor stiller
kontorfaciliteter til rådighed for
Vester Nebel kirke – er aftalen
herom helt på plads? (Se MR
14.6.2012 pkt 8.e)

5a. Der blev refereret fra budgetsamråd.

5b. Man skal normalt henvende sig til kirkekontoret. I tvivlstilfælde
kontaktes kirkeværgen.
Kalenderen holdes á jour af kordegnen.

5c. Aftalen om ”husleje” på 625,00 om måneden er på plads.



6: Meddelelser
a. Formand
Lørdag d. 24.11.12 Intro-kursus for nye
menighedsrådsmedlemmer.
b. Præster
DF har undersøgt diverse muligheder for
madlevering m.m. udefra til
arrangementerne i sognegården.
Fremlæggelse og kort tilkendegivelse af
om der skal arbejdes videre med denne
idé. Se mail fra 5.9.2012 fra DF
c. Kirkeværge  / kontaktperson 
 GIAS - Nyt administrationssystem
vedr. legataftaler om
vedligeholdelse af gravsteder

6a. Den 20. september indbydes til konference på Kolding
Uddannelsescenter om Menneskerettigheder i Mellemøsten, kl. 16.3018.

6b. Onsdag den 30/1 2013 inviteres i samarbejde med Harte til et
foredrag om Søren Kierkegaard.
Det foreslås, at indsamlingsformål i kirken tages op til drøftelse i det
nye menighedsråd.
Det foreslås, at det kommende menighedsråd tager spørgsmålet op
omkring hjælp til diverse arrangementer. Forslaget om kaffeautomat er
bortfaldet.
6c. Der bliver sendt informationsbrev til gravstedsejere om omlægning
af betalingsterminer. Ligeledes sendes informationsbrev til de berørte
vedrørende renovering af dele af kirkegården.
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 Tilstandsrapport vedr. kirkens
murværk

Rapporten vedlægges en ansøgning til provstiudvalget med henblik på
bevilling af midler til renovering af tårnet.

 Fællesindkøb

GN og PR undersøger muligheder for nemmere og billigere indkøb.

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

 Sidste nyt fra medarbejdermødet


6d. Der planlægges en syng-sammen-aften onsdag den 27/2

2013.
d. Udvalg
7: Kirkelige arrangementer
a. Revision af kirkegårdsvedtægten – Se pkt 7.a MR 9.8.2012
Sagsfremstilling
Forslag til ændring af kirkegårdsvedtægterne.
Ifølge den gældende vedtægt skal hækbeplantning udføres med Tuja hække. Det foreslås, at man ved
kommende omlægninger og renovering af gravsteder går over til at beplante med Taks hække, der er mere
robuste og kan klippes tættere, uden de bliver brune. Endvidere foreslås, at der ikke plantes i forside af
gravsteder. I stedet anlægges forside med brosten på skrå, som giver et smukt anlæg. Omlægningen kan
foretages i etaper i takt med, at hække udskiftes.
Med henblik på at få en mere ensartet belægning på gravsteder (i modsætning til det virvar af forskellige
grus og skærvebelægninger man ser i dag) foreslås, at man kun tillader følgende belægning:
Den gamle del af kirkegården:
Forkanter udføres af brosten på skrå.
Ved gravsteder, som vedligeholdes af kirkegården, anvendes udelukkende en lys blanding af perlegrus. På
gangene lægges den gule blanding af perlegrus som hidtil. Under gruset skal lægges et passende lag
stenmel som underlag for at hindre vækst af ukrudt. Filtunderlag må ikke benyttes.
Den nye del af kirkegården:
Forkanter udføres af tilhuggede granitkantsten som ved de nye urnegrave.
Ved gravsteder, som vedligeholdes af kirkegården, anvendes grå granitskærver i størrelse 4/8 mm som på
de nyanlagte urnegravsteder. Under skærverne skal lægges et passende lag stenmel som underlag for at
hindre vækst af ukrudt. Filtunderlag må ikke benyttes.
Hele kirkegården:
Afgrænsninger for blomsterkummer mm. udføres med chaussesten eller mosaiksten i en mørk farve, en lys
farve eller en rød farve efter brugernes ønske. Trædesten tilbydes i samme farver. Granitvaser kan sættes i
de samme tre farver.
Dette gælder for de gravsteder, som kirken vedligeholder, hvilket gælder ca. 75%. Hvis der er tale om
gravsteder, som gravstedsejere selv anlægger og vedligeholder, kan man henstille, at de køber materialerne
hos os i de nævnte farver og stenstørrelse. Hvis gravstedsvedligeholdelsen overdrages til kirkegården, skal
belægningen udskiftes til den gældende type for gravstedsafsnittet, for gravstedsejerens regning.
Med de ovenfor nævnte belægningsvarianter vil man kunne tilbyde brugerne en passende variation af
stentyper, samtidig med, at kirkegården vil virke mere harmonisk. Samtidig vil opbevaring af materialer være
nemmere i materialegården og indkøbspriserne vil være lavere, hvis der kan indkøbes i større mængder ad
gangen.
Bestemmelserne træder i kraft ved godkendelse af kirkegårdsvedtægtsændringen og gælder for fremtidige
anlæg.
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Indstilling
Det foreslås at ovennævnte indføjes i en beskrivelse for anlæg af gravsteder, og at der i
kirkegårdsvedtægten blot henvises til beskrivelsen, som jo så kan udleveres til brugerne
Beslutning
Besluttet som indstillet.
7: Kirkelige arrangementer
b.

LV foreslår, at der tages en beslutning om, at aktivitetsudvalget fremover planlægger to
sogneaftener hvert efterår og hvert forår.

Sagsfremstilling
Aktiviteter i foråret 2013 tages op i aktivitetsudvalget i samarbejde med præster og organist.
Punktet tages op på næste MR-møde (Se pkt 7.c – MR 9.8.2012)
Indstilling
Udvalget orienterer
Beslutning
Foråret 2013 er planlagt. Beslutningen om aktivitetsniveau fremover overlades til det kommende
menighedsråd.
7: Kirkelige arrangementer
c. Forespørgsel fra organisten om dækning af underskud i forbindelse med en planlagt
koncertrække i foråret 2013
Sagsfremstilling
Se pkt 7.b MR 14.6.2012
Organisten oplyser at der ansøgt ca. 21000,00 kr. ved Kolding kommune (Kulturfonden).
Indstilling
Det indstilles at der afventes svar fra Kolding kommune inden der kan tages stilling til ovenstående
forespørgsel.
Beslutning
Det blev besluttet at udsætte projektet, indtil vi ved, om der kan samarbejdes med andre sogne om det, og
om der kan skaffes nødvendige midler fra henholdsvis Kolding kommune og deltagende sogne. Projektet
foreslås afholdt til efteråret 2013.
7: Kirkelige arrangementer
d.

Studietur for MR og medarbejdere

Sagsfremstilling
Forslag om afsluttende studietur for MR og medarbejdere.
Følgende forslag er fremkommet fra HT og DF:
1.
2.
3.
4.

Christianskirken og Den sidste nadver i Fredericia.
Tyrstrup kirke til en gennemgang af det nye indre.
Esbjerg-evangeliet.
Nørup kirke, Skulpturpark i Tørskind, Bindeballe Købmandsgård, Hopballe Mølle.

Der afsluttes med middag et passende sted.
Der foreslås at datoen skal findes sidst i oktober eller først i november – altså i slutningen af
“regeringsperioden”.
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Indstilling
Fastsættelse af tid og sted
Beslutning
Onsdag den 7. november. Ågård Kro kl. 18.00. Tilmelding senest på oktobermødet.
8: Økonomi
a. Status – Se bilag pkt. 8.a status og Bilag 2 pkt. 8.a – budget formål
8: Økonomi
b. Budget 2013
Sagsfremstilling

Driftsrammen bliver forhåbentlig udmeldt den 12. september, hvis den gør det vil kassereren rette
budgettet til og udsende enten den 12. eller tidligt den 13.
Det er en temmelig kort tidsfrist til at sætte sig ind i det, derfor vil det endelige budget blive vist på
”storskærm” på selve mødet, inden det til slut skal godkendes.
Alternativt vil der komme et ekstra rådsmøde alene for at godkende budgettet.
Indstilling

Beslutning
Endeligt budget 2013 blev godkendt.
8: Økonomi
c. Præsterne har snakket om, hvorvidt det ville være gavnligt at aftale en økonomisk ramme

indenfor hvilken, de frit kan købe bøger til arbejdet.
Sagsfremstilling
Se bilag 8.c

Indstilling

Beslutning
En økonomisk ramme på i alt kr. 6.000 pr. år blev aftalt.

8: Økonomi
d. Pkt 8.c fra MR 14.6.2012 genoptages (Ansøgning fra LV om tilskud til master studiet)
Sagsfremstilling
Se bilag 8.d med svar fra provst og biskop
Kassereren har på provstiets hjemmeside læst i referatet fra provstiudvalgsmødet at provstiet har bevilget de
lovede kr. 3.000 til LVs Master.
Skal der bruges yderligere legatpenge?
Indstilling
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Beslutning
Da provsti og stift tilsammen har bevilget kr. 6.000, dækkes de resterende 8.000 kr.af Rønnings legat.

8: Økonomi
e. Tilladelse til, at ophæve Rønnings legat pr 1.10.2012
Sagsfremstilling
Hvordan skal det resterende beløb bruges?
Kassereren orienterer
Indstilling

Beslutning
Rønnings legat ophæves, og det foreslås, at bruge de resterende ca. 18.000 kr. til flisebelægning ud for
konfirmandlokalerne.
8: Økonomi
f. Godkendelse af regnskabet for 2011, samt underskrivelse af revisionsprotokol.
Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning
Menighedsrådet tager revisionsrapporten til efterretning med følgende bemærkninger: Den forkert
beregnede moms vil blive berigtiget og afregnet i forbindelse med førstkommende afregning til SKAT (punkt
4.2). PU-midlerne vil blive korrigeret som foreslået (punkt 4.3). De frie midler vil ligeledes blive korrigeret som
foreslået som en primopostering (punkt 4.4).
8: Økonomi
g. Organisten søger om midler til afholdelse af workshop for koret lørdag d. 10.11.2012 kl.
10 til 16. Pris ca. 5000,00 kr.
Sagsfremstilling
Det er den årlige workshop for koret og afholdes som tidligere år i sognegården med deltagelse af en
instruktør udefra
Indstilling

Beslutning
Ansøgning bevilget.
8: Økonomi
h. Drøftelse af medarbejdernes mediepakke (mobil, pc, m.m.)
Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning
Rådet er positiv overfor en drøftelse af mobiltelefon-løsning, hvis medarbejderne ønsker det.
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9: Fremtidig anvendelse af præstebolig - en scannet kopi af hustegningen vedlægges som bilag 9.a.

Sagsfremstilling
Medarbejdere og MR har haft mulighed for til aftenens møde at komme med deres idéer til den fremtidige
anvendelse af præsteboligen. Se bilag 9.b + 9c. Desuden har formanden modtaget diverse tilkendegivelser.
Indstilling
De indkomne forslag drøftes.
Der ønskes en stillingtagen til, hvordan præsteboligen fremover skal anvendes, samt en tilkendegivelse af
hvordan MR skal gribe sagen an.
Beslutning
Forslagene blev drøftet, og der udarbejdes endelige forslag af forretningsudvalget til beslutning på næste rådsmøde.

10: Drøftelse af rammer for lønforhandlinger i lukket møde. (Særskilt dagsorden)

Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning

11: Eventuelt

Næste møde

Torsdag d. 11.10.2012 kl. 19:00

Bramdrup, den 13.9.2012

Underskrifter
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