Menighedsrådsmøde

Dato: 14. juni 2012

Formandens initialer:
ILJ

Sider i alt: 4

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra

EM

2: Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde

2. Godkendt

3: Godkendelse af dagsorden

3. Der tilføjes et punkt 8 d: Kasseeftersyn og aftaler med
provstiudvalget.
Der tilføjes et punkt 8 e: Henvendelse fra provsten om Bramdrups
kirkekontor kan benyttes i forb. m. Vester Nebels kirkebogsføring.

Kl. 19:00 til 20:00
Besøg af Anette Langdahl. Kolding
provstis nye diakonalmedarbejder, som vil
fortælle om sit arbejde og hvordan vi evt.
kan bruge hende i vores arbejde i sognet.
(Se 8.3.12 pkt. 7b og 12.4.12 pkt. 7.b)
4: Siden sidst
Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag 4a.

4a.
Vedrørende ældreudflugten d. 22. maj: Mange positive
tilbagemeldinger.
Vi overvejer at forsøge at få gentaget Spillemandsmessen til næste
Trinitatis.

5: Tilbagemeldinger
5a. Lysglobe er bestilt, pris ca. 20.000 Inkl. moms

a. Lysgloben.
Sidste nyt fra arbejdsgruppen.
b. Der afholdes frivillig-arrangement
i august - dato fastsættes.

5b. Datoen for frivillig-arrangement bliver torsdag den 16.august. IV,
HB, ILJ og VK planlægger.

c. Danmission kommer ikke den
7.10. men den 9.9.2012 i stedet
for. (Se 10.5.12 pkt. 6a)
6: Meddelelser
a. Formand
Biskoppen holder et mindre møde
i sognegården d. 28.8.12 kl.
12:30-14:00.
Kaffe: LV?

6a. LV laver kaffe mm. til biskoppens møde.

Der arrangeres igen i år kirkegårdsvandring.

b. Præster

MK indkaldes som suppleant ved ansættelsessamtale og
prøveprædiken den 20. juni.

c. Kirkeværge  / kontaktperson 

6b.
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6c. Der er hyret assistance til kirkegården fra Sdr. Stenderup kirkegård
fra tirsdag den 19/6. Graveren i Bramdrup er sygemeldt på ubestemt
tid.
Merudgift til beklædning til kirketjener bevilget.

d. Udvalg

6d. Kirkegårdssyn mandag d. 25.6.2012 kl. 16:00

7: Kirkelige arrangementer
a. Evaluering af handleplaner.
a. Morgenandagt
b. Børnegudstjenester
c. Før søndagen
d. Nej – til begravelser om lørdagen
Sagsfremstilling
Se bilagene

Indstilling
Beslutning
Handleplaner blev evalueret og tilrettet.
7: Kirkelige arrangementer
b.

Organistens overvejelser vedr. koncerter til den kommende sæson

Sagsfremstilling
Se bilag

Indstilling
Beslutning
Overvejelserne er spændende, men vi frygter at ambitionsniveauet er for højt i forhold til vores sogn, at vi
ikke har de rette rammer, og at underskuddet vil blive for stort. Vi vil foreslå, at organisten evt. tager kontakt
med øvrige sogne i vores område.
8: Økonomi
a. Status
8: Økonomi
b. Budget 2013
Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning
Budget 2013 blev godkendt.
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8: Økonomi
c.

Ansøgning fra LV om tilskud til Master-studiet

Sagsfremstilling
Se bilag
Indstilling

Beslutning
Vi betaler 14.000 kr. af Rønnings legat og opfordrer provsti/stift om at dække de øvrige 14.000 kr. idet vi mener det er
arbejdsgivers pligt at støtte videreuddannelse.

8: Økonomi
d. Vores henvendelse om Kasseeftersyn, og mødet med provstiudvalget den 12.6.2012
Sagsfremstilling
Orientering om mødet.
Samt forslag fra forretningsudvalget og kassereren om en videre henvendelse til prostiudvalget.

Indstilling

Beslutning
Menighedsrådet ønsker at der arbejdes videre.

8: Økonomi
Henvendelse fra provsten om Bramdrups kordegn kan varetage Vester Nebels kirkebogsføring fra Bramdrup
kirkekontor

Indstilling
En henvendelse fra provsten om Bramdrup menighedsråd vil overveje at hjælpe Vester Nebel Kirke, ved at kordegnen i
Bramdrup kan klare kirkebogsføringen mod godtgørelse af kontorhold, husleje, lys og varme.

Beslutning
Det blev besluttet, at Bramdrup kirkekontor kan stille kontorfaciliteter til rådighed mod godtgørelse fra Vester Nebel.

9: Kommende menighedsrådsvalg
a) Valgbestyrelsen (VH) refererer fra kurset den 23. maj i Haderslev om den nye valgordning.
b) Hvordan er dine overvejelser vedr. det kommende MRvalg – kunne du tænke dig at fortsætte?
Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning
a)

VH orienterede

b)

Der overvejes i sommerferien,
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11: Eventuelt

Næste møde

Torsdag d. 9.8.2012 kl. 19:00

Bramdrup, den 12.6.2012

Underskrifter
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