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1:
2:
3:

Afbud fra

DIF, SWI kommer lidt senere.

Godkendelse af referat fra sidste MRmøde
Godkendelse af dagsorden

Referatet er godkendt.

Siden sidst
4:
Evaluering af arrangementer m.m.

Der blev tilføjet et punkt til lukket møde
Fastelavn: Stor succes, de frivillige er SÅ
skønne og har styr på det. Kasse i depotet med
alt til fastelavn.
Vinter Vesper: Få fremmødte, men meget
meningsfyldt.
Før søndagen: Den "faste kerne" på ca 25.
Søndagssamvær: 25 fremmøder næsten hver
gang. Hyggeligt.
Kom og syng med: Ca 30 deltagere. Godt
oplæg og hyggeligt.
Sogneformiddage om den kristne tro: Godt
fremmøde og meget interessant.
Sogneindsamling: ca 25 indsamlere og ca.
21.000 kr.
Stasi-foredrag: Stor succes med +60
deltagere.

Tilbagemeldinger:

5.a:

Annonce i Kolding Ugeavis.
Efter de sidste oplysninger er
annonceprisen ens onsdag og lørdag.

5.b:

Kordegnen har undersøgt muligheden for
at få leveret post tidligere på dagen.

Vi stiler fortsat efter onsdag til annoncering.

PR undersøger fortsat om der er mulighed for
at få det uden vederlag, når vi er en
erhvervsvirksomhed.

Meddelelser:
6.a

Formand

Intet.

6.b

Præster

LV og DIF har lavet deres påskeflyer. Den vil stå i kirken og forskellige
centrale steder i sognet. LV får papirprøver fra ID til fremtidige flyers.
Billedfrise opsættes inden palmesøndag.

referat

referat

Omlægning af gravsteder
6.c

Kirkeværge

6.d

IT-systemet skal koordineres med hele kirkens regnskabssystem.
Se referatet fra medarbejdermødet
Kontaktperson

referat

Ibrugtagning af It-system for kirkegården. (Brandsoft). Mulighed for
udskrivning af regninger på vedligeholdelsesopgaver.

referat

Programplan for marts – juni 2013. Se bilag 6e. Husk jeres kalender! (SL)

6.e

Programudvalg

referat

Programudvalg afholder møde d. 2.4.13.
Vi forsøger at dække arrangementer med frivillige dernæst MR-medlemmer.

6.f

Andre udvalg

referat

Det kirkelige liv i sognet
Det fælles samarbejde med Borgerforeningen, Serapion Ordenen (Logen), Lions Club,
7.a
Lokalhistorisk forening og Bramdrup Kirke skal det fortsætte udover de allerede aftalte
arrangementer?
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referat

Næste planlagte fællesmøde er den 19. marts 2013. Se MR fra dec. 2012
AI og LV er vores rep i det samarbejde, som også dette MR ønsker at fortsætte.

7.b
referat

7.c
referat

Økonomi
8.a
referat

8.b

Status
JBM orienterede.
Årsregnskab 2012

Sagsfremstilling

Se bilag 8.b Det skal godkendes af MR
Indstilling

Vi anbefaler at det godkendes
Beslutning

Årsregnskabet godkendtes. AI, JBM og VH gennemgår sammen med Henning Thykjær de rejste spørgsmål
og laver udkast til kommentarer, der rundsendes til MR for endelig godkendelse inden afsendelse til
provstiudvalget.
8.c
Fornyet ansøgning fra organist og forældre om tilskud til NORBUsang 2013.
Sagsfremstilling

Organisten ansøger om tilskud på kr. 10.000 til korets deltagelse i arrangementet i Norge. Se bilag 8.c1 +
8.c2
TR tilbyder at en del af beløbet kan hentes fra hans deltagelse i årskurset.
Indstilling

Det indstilles at MR træffer afgørelse om hvilket beløb der skal ydes i støtte
Beslutning

For stemte: VH, JBM, BZ For stemte 3.
Imod stemte: SWI, ES, VK, AI, SL, LV, ID Imod 7.
MR afholder udgiften til at tilbagebetale korpigernes depositum.
9.
Aftenens tema: økonomi
Sagsfremstilling

JBM introducerer regnskabsrapporten fra 1.1.13 til d.d.
- Hvordan læser man den
JBM forsøger at give et overordnet billede af hvordan økonomien er sammensat
Hvilke områder kan MR disponere over?
Medarbejderne har fremsendt flg. budgetønsker til 2014. Se bilagene 9.1a + 9.1b + 9.2 + 9.3a + 9.3b
Indstilling
Beslutning

Økonomien drøftedes. Bilaget til regnskabsinstruksen blev gennemgået. MR-medlemmerne kommer forbi
kordegnekontoret og underskriver den.
Det besluttedes at finde midler i 2013 til at indkøbe stole til koret.
Budgetønskerne blev gennemgået. De medtages i overvejelser og drøftelser ved budgetlægningen. Der er
deadline d. 10.4.13 for MR-medlemmer til at komme med fuldt finansierede budgetønsker. Budgetønskerne
rundsendes til alle MR-medlemmer.
ES deltog d. 6.3.13 i et møde med
Distriktsforeningen af Menighedsråd i Kolding
10:
Eventuelt
Provsti.

11:
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Næste MR-møde

Torsdag den 11.4.2013 kl. 19:00
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Bramdrup, den 14.3.2013
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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