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Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
2:

3:

Afbud fra

Ingen afbud

Godkendelse af referat fra sidste MRmøde
Godkendelse af dagsorden

Siden sidst
4:
Evaluering af arrangementer m.m.

Referatet godkendtes. Referatet underskrives
på det efterfølgende møde under pkt'et
Godkendelse af referat.
FU foreslår at mødet følger punkterne fra
dagsordenen sådan: pkt. 1-2-3-7a-7b-7c-4-5a6a-6b-6c-6d-8a-8b-8c – derpå LUKKET MRmøde
16.12: Luciaarrangement - pænt besøgt i
kirken, men få til æbleskiver i sognegården.
Hvem er målgruppen for arrangementet i
sognegården? Tages op på MRs temalørdag.
Julearrangement for dagplejere: Tusind tak
til DIF, der gjorde det så godt.
Nytårsgudstjeneste: Fyldt kirke og hyggeligt
med kransekage og portvin.

Tilbagemeldinger:
5.a:

Fællesindkøb
- Status fra VH

VH tager kontakt til kordegnen, da MR mener
opgaven bør varetages der.

5.b:
5.c:
5.d:
Meddelelser:
6.a

Formand

punkt

AI runddelte et blad fra Stiftet.

referat

6.b

Præster

referat

LV fik tilladelse til at læse evangeliet foran alteret.
DIF forsøger forskellige veje; genfortæller f.eks. nogle gange evangeliet tæt på menigheden.
Begge præster modtager meget gerne ros og ris - også om liturgi.

6.c

Kirkeværge

6.d

Der har været afholdt arbejdsmiljøsamtaler med de ansatte. VH følger op på konkrete
problemer.
APV er gennemført - enkelte samtaler mangler.
Fungerende graver er gravid og skal på barsel.
Arbejdsmiljø kommer på medarbejdermøder 4 gange årligt.
Ombygning af sognegården er ved at være afsluttet. Der mangler stadig nogle småting.
LVs tidligere kontor er blevet malet, og DIF indtager snarest dette.
LVs nye kontor får gulvet lakeret, mens LV er på kursus i København.
Kontaktperson
Kort generel gennemgang af timefordelingsplan for organist og kordegn

referat

punkt

punkt

referat

6.e

Aktivitetsudvalg

punkt

Andre udvalg

punkt

referat

6.f
referat

Det kirkelige liv i sognet
De resterende udvalg fra det konstituerende møde d. 13.11.2012

7.a

- Aktivitetsudvalg
- PR-udvalg
- Børnemusikudvalg
- Kirkeudvidelsesudvalg
- Kirkebladsudvalg
- Frivillighedsudvalg
- ?
ES blev valgt til at koordinere de mange frivillige i sognet. LV og VH hjælper ES i gang.

referat

Det besluttedes at afholde en lørdag, hvor vi kan gå i dybden med, hvilke tanker vi hver især
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har med udviklingen af sognet. Vi bruger mailen til at finde en dato snarest. Tidspunktet
bliver en lørdag kl. 15 - 20 og afsluttes med fællesspisning.
7.b

referat

7.c

Hvem arbejder ved Bramdrup Kirke, herunder rammer for indretningen for arbejdet.
- VH kommer med kort præsentation
Kirkegården og de grønne arealer omkring sognegården, samt snerydning: 1 graver, 1
gravermedhjælper og ½ gravermedhjælper.
Organisten: Se pkt 7.c
Kordegn: Ansat på 55% af fuldtid. Præstesekretær, kirkebogsfører, administrativ hjælp for
kirkegården.
Kirkesangere: 2 timelønnede kirkesangere.
Rengøring af sognegården: 1 rengøringsdame
Rengøring af kirken varetages af kirkens ansatte.
Kordegnen præsenterer sig selv
Præsterne præsenterer sig selv og deres interesseområder
Organisten deltog i mødet hvorfor det blev ham, der præsenterede sig for MR.
Han fortalte om de tanker og visioner han har med bl.a. kirkens kor
DIF præsenterede sig, og fortalte det nye menighedsråd hvordan hun startede som vikar
ved Bramdrup kirke og nu er ansat i en 50% stilling. Hun fortalte om sine interesseområder
og hvilke tanker hun har gjort sig om vores kirke

referat

LV præsenterede sig ligeledes. Hun fortalte også om sine interesseområder.
LV redegjorde også for de to præsters samarbejde omkring de forskellige arbejdsopgaver
der er i kirken.
Begge præster er også en del af de fælles opgaver, der er i Kolding Provsti. Fx Jesus på
slottet og salmesangsprojekt for Kolding kommunes skoler, vagter som sygehuspræst og de
træder til ved andre kirker, når der er behov for det.

Økonomi
8.a
referat

8.b

Status
JBM har nu fået adgang til kontoen.
VH orienterede om, at alle ansatte lønnes gennem Folkekirkens LønSystem (i daglig tale
kaldet FLØS)
Opdatering af regnskabsinstruksen

Sagsfremstilling

Bilag til regnskabsinstruksen vedr. kort til indkøb.
Indstilling

Denne underskrift afgives på mødet samtidig med at kort og nøgle udleveres
Beslutning

Der mangler nogle kort. Vi opgiver at få dem ind, idet de ikke har en egentlig juridisk betydning. BZ laver nye
kort, der udleveres på næste møde. VH sørger for at der kan udleveres nøgler ved næste møde.
8.c
Ansøgning fra organist om korets deltagelse i NORBU-sang i Frederikstad
Sagsfremstilling

Se bilag 8c1 og 8c2
Indstilling
Beslutning

MR besluttede at betale for TR og 2 voksne, samt for transport i fællesbus
9.
Ansøgning om deltagelse i kortræf i Sønderborg den 9.3.2013
Sagsfremstilling
Indstilling
Beslutning

Arrangementet blev støttet med 1000 kr.
10.
Se særskilt dagsorden for LUKKET MR-møde
Sagsfremstilling

13:
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Eventuelt

Lørdag d. 19.1.13 er der generalforsamling i
Kolding Kirkehøjskole. BZ deltager.
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14:

Næste MR-møde

Børnegudstjeneste/madklub: Der skal være
mad nok.
Torsdag den 7.2.2013 kl. 19:00

Bramdrup, den 10.1.2013

______________________________________________________________________________________
Anette Isaksen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Villy Høst

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

_____________________________________________________________________________________
Ida Damborg

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

_____________________________________________________________________________________
Stig Werner Isaksen

_____________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (præst)

_____________________________________________________________________________________
Ditte Freiesleben (præst)
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