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1: Afbud fra

LV - VH

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 1 og 2 - 4a.
5: Tilbagemeldinger
a. Lysgloben er sat frem i kirken

5a.

b. Sidste frist for tilmelding til
MRstudietur den 1.9.12 er
torsdag d. 9.8.!

5b. Turen bliver aflyst, bl.a. på grund af arrangement med
præsteindsættelse den 2. september.

c. Sidste tilmeldingsfrist for
arrangementet for de frivillige er
torsdag d. 9.8.!

5c. Der bliver 18 deltagere i alt.

6: Meddelelser

a. Formand
Henvendelse fra fotograf Thomas
Winblad – vedr. billeder af kirken,
som vi har sagt ja til. Se bilag 6.a

6a.
Ved budgetsamråd deltager ILJ og HT.

Budgetsamråd d. 15.08.12 kl. 19:00 i
Brændkjærkirken (IT-skrivebord
2.8.12)
Stiftsmødet i Haderslev - d. 14.9.12

Tilmelding senest den 2/9 til formanden.

b. Præster

6b.

c. Kirkeværge  / kontaktperson 

6c.



Mindemuren
-------------------



d. Udvalg
Aktiviteter og ansvar efterår 2012.
HUSK jeres kalender!
Bilag 6.d

6d.

Der udsendes en oversigt til rådsmedlemmer sammen med
mødereferatet.

7: Kirkelige arrangementer
a. Revision af kirkegårdsvedtægt
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Kirkeværgen foreslår at bestemmelserne om kirkegårdens vedligeholdelse i kirkegårdsvedtægten revideres hvad angår
bestemmelserne om hækbeplantning omkring gravsteder og anvendelse af grus/skærvebelægninger på gravsteder.

Sagsfremstilling
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 og en 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 enten en grusbelægning eller skærvebelægning i
ensartet farve og stenstørrelse. 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. Når gravstedsvedligeholdelsen overdrages til kirkegården, skal
belægningen udskiftes til den gældende type for gravstedsafsnittet.

Indstilling
Det indstilles, at kirkegårdsvedtægten revideres i henhold til ovenstående forslag.

Beslutning
Vi er positivt indstillet overfor forslaget, men ønsker at udsætte punktet til kirkeværgen er til stede.
7: Kirkelige arrangementer
b.

Indsættelse af pastor Ditte Freiesleben søndag den 2.9.2012 kl. 10:30

Sagsfremstilling
I anledning af Ditte Freiesleben indsættelse som sognepræst ved Bramdrup Kirke den 2. september -12 afholdes der
reception efter gudstjenesten for menigheden.

Indstilling
Beslutning
Provsten indsætter DF som sognepræst. BZ og HT varetager det praktiske omkring receptionen..
7: Kirkelige arrangementer
c. LV foreslår, at der tages en beslutning om, at aktivitetsudvalget fremover planlægger to sogneaftener
hvert efterår og hvert forår.
Sagsfremstilling
I forvejen er der ét fælles arrangement med de andre foreninger hvert forår/efterår. På den måde sikres det, at der igen
er tre sognearrangementer hver sæson.
Det behøver ikke altid være foredrag. Det kan også sagtens være en sangaften sammen med organist og præst. Derfor
kan beslutningen træde i stedet for den, der blev taget for et års tid siden om at holde to årlige sangaftener.
Vi har haft denne tradition gennem mange år. De seneste par år er de gledet ud, og flere har udtrykt ønske om at
genindføre traditionen. Det er en styrke for fællesskabet i sognet, at vi har disse aftner.
Vi har allerede nu tre arrangementer til efteråret: Brinkmann i september, loge-aften i oktober og Elof Westergaard i
november (om kirkegårdskultur).

Indstilling
Der ønskes en drøftelse af ovenstående

Beslutning
Aktiviteter i foråret 2013 tages op i aktivitetsudvalget i samarbejde med præster og organist. Punktet tages
op på næste rådsmøde.
8: Økonomi
a. Status
8: Økonomi
a. Efter forretningsudvalgets møde med provstiudvalget den 30/6 er der fremsendt ansøgning om
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tildeling af 5% midler til dækning af underskud i 2011 samt styrkelse af kassebeholdning til driften i 2012.
Endvidere er der afsendt ansøgning om tildeling af større driftsramme i forbindelse med budget 2013.
b. Kvartalsrapport
Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning
b. Kvartalsrapport forelagt og godkendt
9: Kommende menighedsrådsvalg
a) Hvordan er dine overvejelser vedr. det kommende MRvalg – kunne du tænke dig at fortsætte?
b) Folder til husstandsomdeling vedr. orienterings- og opstillingsmødet den 11.9.2012
Sagsfremstilling

Indstilling

Beslutning
a.

Pt. er der muligvis 3 medlemmer der fortsætter.

b.

Der udarbejdes ikke en folder, men der laves plakater til ophængning de sædvanlige steder omkring den 1.
september.

10: Fremtidig anvendelse af præstebolig

Sagsfremstilling
Der ønskes en drøftelse af ovenstående
Indstilling

Beslutning
Der arbejdes videre med de på mødet foreslåede ideer.
11: Eventuelt

Næste møde

Torsdag d. 13.9.2012 kl. 19:00

Bramdrup, den 9.8.2012
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Underskrifter
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