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Afbud fra

AI – JBM – ID - DIF

Godkendelse af referat fra sidste MRmøde

Godkendt og underskrevet

Referat fra MR 30.5.2013 underskrives
3:

Godkendelse af dagsorden

Punkt 6b slettet efter anmodning fra præsterne
Punkt 4 derefter behandles 8C og 8D herefter
følges dagsorden.
Før Søndagen er et godt arrangement som
fungerer som en slags studiekreds,
er godt besøgt.
Søndagssamvær var godt besøgt.
Vintervesper stabilt antal besøgende.
Morgenandagt er godt besøgt.
Bespisning til børnegudstjenesterne er til tider
kneben – LV og DIF tager det op med
frivilliggruppen.
Lørdagsdåb er der ikke den store efterspørgsel
efter.

Siden sidst
Evaluering af arrangementer m.m.
4:
Punktet blev udsat på april mødet, derfor
evalueres der på aktiviteter fra 15.3.2013.
(Se bilag 4.)

Konfirmationerne gik godt. Gaveposer står i
sognegården med vagt, det fungerer godt.
Befrielsesgudstjeneste godt besøgt.
Pinsegudstjeneste for Provstiet på Houens
Odde – ca. 600 deltagere.
Fin udflugt for ældre og pensionister til
Flensborg. Arrangementet er meget populært,
overvejelser om at lade brugerbetaling stige.
Sommerbogen var meget besøgt – de
deltagende havde forberedt sig godt. Det blev
besluttet at der skal laves et lignende
arrangement i vinterhalvåret.

Tilbagemeldinger:
5.a:
5.b:
5.c:
5.d:
Meddelelser:
Visionsdag for menighedsrådet bliver fredag den 4.10.2013 kl. 17:00 til 21:00
6.a

referat

Forslag:
Der nedsættes et udvalg som forestår afviklingen af aftenen – fx formand –
en præst og 1-2 MRmedlemmer
LV, DIF og AI. VK bistår med praktisk hjælp.
Formand

Kursus for kirkeværge og formand for kirkeudvalg – VH og SWI skal overveje om de ønsker
deltagelse i et sådant kursus. Svar mailes til Tove M. Karlsen.
Afskedsreception for stiftsfuldmægtig Margrethe Wind, torsdag d. 27. juni ingen fra MR kan
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deltage.
Vi sender et blomstergavekort på kr. 250 – kordegnen forestår det praktiske.

6.b

Præster

Præsterne fremlagde på MR 30.5.2013 under eventuelt, deres idé til et
dåbsjubilæum for 5 årige.
Ved dåben udleveres en børnebibel og ved 5 årsjubilæet et dåbslys med
stage.

Ønskes det vedtaget?
Punktet er taget af dagsorden og derfor ikke behandlet.
referat

Vintervesper, de tre gange i efteråret afholdes af Birgit Urd Andersen, cand. theol.

6.c

Kirkeværge

6.d

Kontaktperson

referat

referat

6.e

Medarbejdermøde tirsdag 11. juni:
Arbejdstiden er blevet fastlagt for kirkegårdens personale.
VH informerede om muligheder for vikar i jobrotation – et tilbud fra Kolding Kommune.
Sognegårdshaven er nu en del af kirkegårdspersonalets ansvarsområde.
Programudvalg

referat

6.f

Andre udvalg

referat

Det kirkelige liv i sognet
Evaluering af handleplaner – jvf. MR 14.6.2012

7.a

referat

a. Morgenandagt
b. Børnegudstjenester
c. Før søndagen
Se de vedhæftede filer. (Bilag 7.a a–c – MR 14.6.2012)
Kirkesanger medvirker ikke ved morgenandagt og børnegudstjenester. Da der pt. kun er en
kirkesanger. Timer ønskes udnyttet til andre kirkelige handlinger. Kirkesangerens tjenester
opgøres på ny.
Hvornår skal vi have vores orienteringsaften for sognet?
Et ændringsforslag jvf. MR 11.4.2013 pkt. 9. – da vi først afholder MRs visionsdag i efteråret

7.b

referat

7.c
referat

7.d

referat

Der er to forslag. Søndag d. 17. eller den 10. november efter gudstjenesten sammen med
kaffe/te og en sandwich. Eller onsdag den 20. november i forbindelse med Vesper kl. 17:00.
Der afholdes orienteringsmøde for sognet søndag d. 17. november efter gudstjenesten.
Programudvalget fremlægger deres idéer til de fremtidige aktiviteter
Udvalget holder nyt møde onsdag d. 18. sept. kl. 19.00.
PR udvalget fremlægger forslag til kirkens fremtidige PR strategi
PR udvalget har inddelt vores sognemedlemmer i tre grupper:
”De traditionelle” – Før Søndagen-segmentet – bruger kirkebladet og vores hjemmeside til
at søge informationer om hvad der sker i sognet.
Børnefamilier og teenagerfamilier - bruger primært Facebook til at søge informationer om
hvad der sker i sognet. ID fremlægger forslag på augustmødet.
Designprofil – vi vil bede de studerende på Hansenberg lave en designprofil. Præmie kr.
250 til et biografgavekort.
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Nyt møde onsdag d. 18. sept. kl. 17.00
Økonomi
8.a
referat

8.b

Status
Kassereren har rundsendt en mail med det afleverede budget 2014. Se mail fra JBM 10. juni
2013
Kirkeværgen har ansøgt om 5 % midlerne til styrkelse af kassebeholdningen, samt indkøb af
kombimaskine til kirkegården

Sagsfremstilling

VH orienterer
Indstilling
Beslutning

Der er d.d. fremsendt svar fra provstiudvalget med tilkendegivelse af acontobeløb på kr. 160.000 til styrkelse
af kassebeholdning.
Provstiudvalget indkalder Bramdrup Menighedsråd til samtale i august vedr. kassebeholdning og
driftsrammen.
Ang. ansøgning af kombimaskine afventes der svar fra maskinkonsulent inden en evt. bevilling gives.
8.c

Korweekend på Brandbjerg højskole den 16.-17. november 2013 - Ansøgning

Sagsfremstilling

TR vil gerne søge menighedsrådet om korets deltagelse i korweekenden 16.-17. november i år på
Brandbjerg højskole for alle børne- og ungdomskor i Haderslev stift, som er medlem af FUK.
Instruktøren vil være Thomas Berg-Juul, som er 2.-organist i domkirken i Haderslev og daglig dirigent for
deres pigekor.
Programmet vil være indstudering og sangteknik med vægt på julerepertoire. Stævnet vil blive afsluttet med
en gudstjeneste på højskolen.
Der er ikke nogen officiel indbydelse ude endnu, da bestyrelsen endnu ikke har udsendt nogen. Men TR er
bekendt med, at deltagerprisen vil være 500 kr. pr deltager. Der er for tiden 12 korister, og prisen for
weekenden vil derfor være 6000 plus hans kørsel på ca. 300 kr.
Skulle der komme flere i koret efter sommerferien gælder ansøgningen også, at de nye korister kan komme
med.
Koristerne kommer derop med forældrekørsel.
Indstilling
Beslutning

Vi støtter med kr. 500 pr korist og befordringsgodtgørelse til organisten efter statens takster.
8.d

Korets deltagelse i Kolding kommunes korprojekt 5.-6. april 2014 - Ansøgning

Sagsfremstilling

TR vil gerne ansøge om, at menighedsrådet bevilger de ca. 100 kr. pr deltager, korprojektet vil koste.
TR har tilmeldt de 12 korister, som vi pt. har i koret. Men han vil dog opfordre til, at man også støtter de
korister, der måtte være kommet til inden april næste år, så de også har mulighed for at blive bespist.
Jeg vedlægger det materiale, jeg har angående projektet. (Se bilag 8.d)
http://www.kolding.dk/borger/korprojekt-med-morten-kjaer-og-kjaer-project/kultur/projektbeskrivelse#3
Indstilling
Beslutning

Vi bevilger forplejning til de deltagende korister og korleder. Ca. kr. 100 pr. person.
9.
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Sagsfremstilling
Indstilling
Beslutning

10:

Eventuelt
Mandag den 12.8.2013 kl. 18:30

11:

Næste MR-møde

Bramdrup, den 13.6.2013
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
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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