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Dagsorden med referat efter hvert punkt
Afbud fra

1:

Godkendelse af referat fra sidste MRmøde
Godkendelse af dagsorden

2:
3:

AI – SWI
JBM møder lidt senere.
Referatet skal underskrives.

Ansøgning fra Anette og Stig Isaksen (AI) – (SWI) om, med øjeblikkelig virkning, at træde ud
af MR, pga. fraflytning fra sognet.

4:
referat

Ansøgningen blev imødekommet.

Efter pkt. 4 suspenderes MRmødet i 15 min.
– Afsked med Anette og Stig Isaksen
Suppleanterne Jens Christensen (JC) og Ingrid Lind Jørgensen (ILJ) er indkaldt til mødet.
5:
(Hvis valg af formand kræves der et fuldtalligt menighedsråd)
referat

6:

JC og ILJ indsuppleres.
Konstituering af formand, subsidiært valg af formand

Sagsfremstilling

Mulighed 1: Næstformand konstituereres som formand indtil normal valg, som skal være foretaget inden 1.
december (På mødet i oktober -13)
Mulighed 2: Valg af ny formand, som har embedsperiode frem til 30. november –13
Indstilling
Beslutning

MR valgte Ingrid Lind Jørgensen (IRJ) til ny formand med 8 stemmer. 1 stemme var blank.
7:
Ny repræsentant til diverse udvalg. Se bilag 7- fra MR april 2013
Sagsfremstilling

Stående udvalg: (SWI-SL-VK) – Forslag: JC
Programudvalg: (AI-SL-VK-ES-LV) – Forslag: DIF har deltaget i møderne indtil til nu, derfor foreslås det at
DIF indtræder i stedet for AI
Personalepolitikudvalg: (VH-SWI-ID) - Forslag: Tages op når der vælges ved det ordinære valg i oktober
Kirkeudvidelse- og sognegårdsudvalg: (LV-DIF-VH-BZ-SWI-ID- TR, som er medarbejderrepræsentant) Forslag: ILJ
Valgbestyrelse: (AI-VK-SWI) Forslag: Tages op når der vælges ved det ordinære valg i oktober
Indstilling
Beslutning

Stående Udvalg: JC indtræder.
Programudvalg: DIF indtræder.
Personalepolitikudvalg: JC indtræder.
Kirkeudvidelse- og sognegårdsudvalg: ILJ indtræder.
Valgbestyrelse: ILJ og VH indtræder.
Fremtidige, kendte mødedatoer:
8:

© 2012 BZ

Mandag 12.8.13 kl. 18:30 – MR
Torsdag 15.8.13 kl. 16:00 – Møde med provstiudvalg
Fredag 4.10.13 kl. 17:00-21:00 – MRs visionsdag
Onsdag 9.10.13 kl. 18:30 – MR
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Søndag 17.11.13 efter gudstjenesten – Orienteringsmøde for sognet
Onsdag 11.12.13 kl. 17:00 – MR, efterfulgt kl. 19:00 af julefrokost med medarbejderne

referat

JBM påpegede nødvendigheden af et møde til godkendelse af revisionspåtegnelser inden
1.10.13 og et møde til at godkende budget. Sidstnævnte kan lade sig gøre på
oktobermødet.
Siden sidst

9:
Evaluering af arrangementer m.m.
Tilbagemeldinger:
10.a:
10.b:
10.c:
10.d:
Meddelelser:
1. Iflg. referatet fra 13.6.2013 pkt. 6.a nedsatte vi en udvalgsgruppe vedr.
visionsdagen den 4.10.2013. Den består af følgende: LV – DIF – AI, samt VK
som praktisk hjælp.
Hvem træder i stedet for AI?
2. Møde med provstiudvalg torsdag 15.8.2013 kl. 16:00 - Se bilag 11.a1
Hvem deltager?

11.a

Formand

3. Budgetsamråd tirsdag 27.8.2013 kl. 18:00 – Se bilag 11.a2
Hvem deltager?
4. Møde med ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen onsdag 18.9.2013
kl. 15:00 – Se bilag 11.a3
Hvem deltager?
5. Hvordan bliver vi bedre til det, vi gør?
Inspirations- og visionsdag for medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og
præster i K. Provsti. Lørdag 14.9.2013 – Se bilag 11.a4
Hvem deltager?

1. IDA indtræder i planlægning af visionsdag.
2. ES, VH, JBM, ILJ, VK, IDA, BZ deltager mødet med provstiudvalget. ES sørger for lidt
kaffe og en kage.
referat

3. JBM, BZ og IDA deltager i budgetsamrådet - uden forplejning. Møde med provstiudvalget
ES, VH, BZ, ILJ og evt IDA og JBM.
4. ES, LV, ILJ, VH og IDA.

11.b

referat
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5. LV, (IDA), VH, (DIF), deltager i inspirationsdagen. Vi udfylder sedlen hver især og sender
dem til ILJ senest d. 24.8.13, så sender ILJ dem samlet.
Præster
Logen har 100 års jubilæum.
LV har i juni afsluttet 1. modul af dem master, hun er i gang med. I uge 34 og 35 deltager LV
på 2. modul.
Konfirmander og minikonfirmander starter op i september.
Stater et samarbejde med Birgit Urd Andersen om vesper. Desuden forsøger at få tidl. lærer
Karen Ellegaard med til at nyfortolke vores altertavle.
Fra september rykkes andagterne på Kirsebærhaven til om eftermiddagen.
Præsterne vil søge Logen om støtte til at opstarte et musiktilbud for børn og unge i sognet f.ex. en musical i foråret. LV og DIF ansøger om 20.000 kr.

MENIGHEDSRÅDSMØDE

Dato:

12. august 2013 kl.

Formandens initialer

18:30

AI

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
DIF skal i sep - nov vikariere i Harte Sogn.
DIF laver sang og musik i dagplejen.
Vi har fået tilbud om et teaterstykke sammen med skolen.
Når DIFs telefon står af, så bevilliger MR samme beløb til nykøb, som der tidligere er
bevilliget til medarbejdere.

11.c

Kirkeværge

referat

11.d

Orientering om brandsynet torsdag 8.8.2013.
Udvendig vedligeholdelse af sognegården.

Vi udlejer sognegården til kommunens dagpleje for ca 20.000 kr. pr år. Fra 2014
pristalsreguleres lejen.
Der har været brandsyn d. 8.8.13. Der var ingen bemærkninger.
Maling af præstebolig incl. gelændere ca. 31.000 kr
Reparation af kontorbygning ca 12.000 kr. begge beløb uden moms.
Der er indkommet et tilbud på maskinindkøb - VH afventer 2. tilbud.
Kontaktperson

referat

11.e

Jacob Lysemose, konsulent fra stiftet holder møde med Ida, for at gennemgå årsnormerne
for de medarbejdere, der arbejder på årsnorm. Formålet er, at skabe grundlag for
nyforhandling af årsnormer, så opgaverne passer til de faktiske forhold.
Udvalget bedes fremlægge en arrangementsoversigt for resten af 2013
Programudvalg

referat

11.f

25.8.13: Kirkekaffe - Ingelise Vendelbo og hendes mand står for kaffen.
4.9.13: Sensommergrill: Rudy.
11.9.13: Fyraftensmøde - sodavand og frugt - ES.
29.9.13: Høstgudstjeneste - minikonfirmander - Anna Marie Bæhrenholt og ILJ og Maja
Andersen smører sandwich.
1.10.13: Troens redskaber - stifts arrangement
4.10.13: Visionsdag for MR - VK
13.10.13: Kirkekaffe 3.11.13: Kirkefrokost - VH og JC bestiller.
17.11.13: Orienteringsmøde
Andre udvalg

referat

Det kirkelige liv i sognet
Varetagelse af praktisk arbejde ved de kommende arrangementer. Der bør være mindst en
12.a
person fra rådet tilstede ved hvert arrangement. Husk kalender.

referat

12.b

referat

MR stiller sig gerne til rådighed, hvis der er frivillige, der må melde fra med kort varsel. Men
MR mener ikke, der skal være en fra MR til at lave praktisk arbejde ved alle arrangementer.
Frivillighedsfest?
Vi har talt om, at der skal holdes en fest for de frivillige – er det stadig det, vi vil?
Hvordan skal det eventuelt gøres?
MR inviterer til middag d. 15.11.13 kl. 17:30. ILJ og ES arrangerer - MR hjælper alle til.

12.c
referat

Økonomi
13.a

Status

referat

13.b

Godkendelse af kvartalsrapporten (2. kvartal)

Sagsfremstilling

Kassereren fremsender bilag via mail
Indstilling
Beslutning

Med tilførsel af 160.000 kr ser det fornuftig ud. Vi afventer dog budgetsamrådet.
Budgetudvalget afholder møde d. 29.10.13 kl 18:30.
Kvartalsrapporten scannes og underskrives af formanden.
© 2012 BZ
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13.c

Indbydelse til Trinity 25. - 26. oktober 2013 – Se mail på IT-skrivebordet 18.6.2013

Sagsfremstilling

Er der interesse for deltagelse i dette kursus?
Hvordan ser økonomien eventuelt ud i forhold til dette?
Tilmeldingsfristen er midt i september, det skal derfor træffes beslutning på dette MRmøde
Indstilling
Beslutning

MR vælger dette kursus fra.
14.
Sagsfremstilling
Indstilling
Beslutning

15.

Se særskilt dagsorden for LUKKET MR-møde

Sagsfremstilling
Indstilling
Beslutning

16:

17:

Eventuelt

Næste MR-møde

VH må indkøbe et sidde arrangement til
entréen i præstegården max pris 1500 kr.
D. 4.9.13 er der et lille grill arrangement i
kirken. Ideer til underholdning efterlyses.
Onsdag den 9.10.2013 kl. 18:30
ILJ melder afbud til d. 4.10.13 og d. 9.10.13.

Bramdrup, den 12.8.2013
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Anette Isaksen / Jens Christensen

__________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Villy Høst

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

_____________________________________________________________________________________
Ida Damborg

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

_____________________________________________________________________________________
Stig Werner Isaksen / Ingrid Lind Jørgensen

_____________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (præst)
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_____________________________________________________________________________________
Ditte Freiesleben (præst)
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