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Dagsorden med referat efter hvert punkt
1: Afbud fra

LN – IB fraværende

2: Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde

2. Godkendt

3: Godkendelse af dagsorden

3. Godkendt med tilføjelse af punkt 8 c: Udskiftning af vaskemaskine
og evt. anskaffelse af tørretumbler. Samt tilføjelse af punkt 7a:
Adventsgudstjeneste og juletræsarrangement.

4: Siden sidst

4a.

Evaluering af arrangementer
m.m. Se bilag 4a.
5: Tilbagemeldinger
a.

Fælles indkøb – hvad er status?

b.

Status på ændring af præstebolig?

c.

5a. GN og PR mødes den 12/11 for at samle tilbuddene, som
fremlægges på næste møde.

5b. Der er indkommet tilbud på 117.519 kr. incl. moms vedr.
murerarbejde, VVS og tømrerarbejde. Hertil kommer malerarbejde,
flytning af tlf/tv-stik, belysning samt møbler. Ansøgning om midler er
sendt til provstiet.

5c.
6: Meddelelser
a. Formand

6a. Der er anmodet om økonomisk støtte fra Mellemkirkeligt Råd til et
studieophold for en præst ved den lutherske kirke i Rumænien. Vi
støtter med 500 kr.

b. Præster
c. Kirkeværge  / kontaktperson 
 Brandsynsrapport

6b. DF arbejder videre med en idé om et foredrags-samarbejde med
Bramdrup skole.

6c. Den 15/11 kl. 10 mødes udvalget, som blev nedsat på sidste møde,
til oprydning af depotrum.


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




Vedrørende brandsyn: Fremover skal det sikres, at der er frie flugtveje
ved mange mennesker i kirken, f.eks. at der ikke er løse stole på
midtergangen. Kirkeværgen kontakter Stiftet om problemet.
Der er aftalt en forsøgsperiode på 3 måneder med en fælles
googlekalender, hvori alle tjenester mm. indføres. Ordningen evalueres
pr. 1. marts 2013.

d. Udvalg
Aftalen med kommunen vedrørende de lokale dagplejegruppers brug
af sognegården er fornyet for det kommende år.
Der er indgået aftale med TDC om det fremtidige telefonabonnement.

6d. Næste møde i Fællesudvalget i Bramdrup bliver den 19. marts
2013.
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7: Kirkelige arrangementer
a. Adventsgudstjeneste og juletræsarrangement.
Sagsfremstilling
Bramdrup kirke samarbejder med Borgerforeningen og Toften om afholdelse af adventsgudstjeneste med efterfølgende
juletræstænding og salg af æbleskiver mm.

Indstilling
Arbejdsfordeling og tidsplan fastlægges.

Beslutning
Besluttet som indstillet.

8: Økonomi
a. Status
8: Økonomi
b. Kvartalsrapport
Sagsfremstilling

Se bilag 8.b
Indstilling
Indstilles til godkendelse, og derpå indsender kassereren til provsti og revisor.
Beslutning
Godkendt.
8: Økonomi
c.
Sagsfremstilling
Vaskemaskinen i præstegårdens kælder trænger til udskiftning, og det er ønskeligt med en tørretumbler.
Indstilling
Der indkøbes vaskemaskine og tørretumbler
Beslutning
Når det er muligt i budgettet indkøbes maskiner og placeres i kælderen under den gamle præstebolig.

9: Fortsat drøftelse af graverens sygefravær (Særskilt dagsorden)

Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning
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11: Eventuelt

Næste møde

Torsdag d. 13.12.2012 kl. 17:00

Bramdrup, den 8.11.2012
Underskrifter
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