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Afbud fra

Godkendelse af referat fra sidste MRmøde
Godkendelse af dagsorden

Siden sidst
4:

Evaluering af arrangementer m.m.

ILJ
Suppleant Magda Knudsen er indkaldt
ILJ er medlem, men ikke formand for
valgbestyrelsen.
Der henstilles til ikke igen at brug fed markering
i referattekst.
VK og SL har pkt'er til evt.
14.8: Skolestartsgudstjeneste og grill: God
aften, mange deltagere. Nogle har efterspurgt
leg efter maden.
16.8: Før søndagen. Godt besøgt.
4.9.: Godt besøgt. Mange gode sange.
6.9.: Morgenandagt. Trofast skare.
11.9.: Aftenandagt for konfirmander og
fyraftensmøde. Kirken propfyldt. Højttalere
virkede.
20.9.: Før søndagen. God besøgt
22.9.: Søndagssamvær. Godt besøgt.
29.9.: Høstgudstjeneste og kirkekaffe i
sognegården. Kirken var fyldt. Nævnes
fremover som familiegudstjeneste i kirkebladet.
1.10.: Troens redskaber. 34 deltog. Folk fra
sognet havde taget arbejdskollegaer med.
4.10.: Morgenandagt. Trofast flok.
5.10.: Vandring i skoven. 12 personer deltog.
9.10.: Fyraftensbøn. Pænt besøgt. Artikel i
ugeavisen om Birgit Urd Andersen. Flot
bogmærke og flyer.

Tilbagemeldinger:

5.a:

5.b:

Der ønskes en ny dato til festen for de
frivillige, da der i forvejen er stor
mødeaktivitet i november.
Forslag:
Fredag den 24.1.2014 kl. 18:30 eller
fredag den 31.1.2014 kl. 18:30
Til festudvalget ønskes der et par ekstra
hænder.

Datoen blev sat til d. 21.2.14 kl. 18. MR møder
kl. 17:30.
ES, ILJ, JC og VH arrangerer. Alle i MR
serverer og rydder op.

Den kirkelige ligning, kan give et svar på
MRs ansøgning om udvidelsen af
budgetrammen for 2014.

Der er afsat 50.000 kr. til et nyt klaver og
200.000 kr. ekstra til kirkegårdomlægning.
Desuden har kirken fået 50.000 kr. ekstra i
ligning.
Budget for 2014 godkendtes.

Se bilag 5.b mail fra IT-Skrivebordet

5.c:

Logen SAXUM har i anledning af deres
125 års jubilæum doneret Bramdrup
Menighedsråd 20.000,00 kr. til et
musikalsk projekt for børn og unge

Vi er meget taknemmelige for gaven.
LV læste kortet og begrundelsen for
donationen.

5.d:
Meddelelser:

6.a
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Formand

Torsdag den 10.10.13 er der indbudt til reception for provst Grethe WighPoulsen. Se bilag 6.a
- Hvem deltager?
- Bramdrup MR bidrager med 300 kr. i en fælles gave.
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Hvem ønsker Plankalender/Minihåndbog 2014?
(se Menighedsrådenes Blad – september 2013 side 25)
Jørgen Kristensen takker for opmærksomheden ved hans runde fødselsdag.
ES og BZ repræsenterer MR ved Grethe Wigh-Poulsens reception.
Det besluttedes at give tilladelse til at Nordjysk Humanitærhjælp ophænger billeder til salg i
november og december. Billederne hænger på foreningens eget ansvar. Alice Jensen kan
kontakte kirkeværgen for planlægning af ophængning.

referat

ES, JC, JMB, BZ og ILJ ønsker minihåndbog for 2014.

6.b

Præster

En forespørgsel fra TV-Kolding om medvirken til tv-produktion om Bramdrup
kirke

Der har været kontakt til skolen vedr. udstilling på biblioteket af Erik Hagens billedfrise. Alle
8. klasser gennemgår frisen med DIF og LV tirsdag og onsdag i uge 43.
Der sendes Allehelgens invitationer ud til pårørende.
Møde i går med foreningerne i Bramdrup. JC og LV deltog fra MR. Utroligt godt samarbejde.
BZ deltager fremover sammen med JC.
referat

Der er fundet et kopi af Thorvaldsen Kristus.
Præsterne indkøber et antal lanterner - levende lys - for at skabe stemning foran dørene i
den mørke tid.
MR besluttede at vi ikke ønsker at købe en udsendelse af TV-Kolding.

6.c

Kirkeværge

Der er blevet lagt netværk ud i alle rummene i sognegården.
Der er blevet indkøbt 2 maskiner til kirkegården. 2 maskiner er solgt med i købet.
Vi skal oprette digital postkasse inden 1.11.13 - melding fra erhvervsstyrelsen. Muligvis kan
det digitale skrivebord bruges.
referat

Der kommer stigninger i gravstedsvedligeholdelse. Stigning på 0,4 % pr. 1.10.13.
På næste møde redegøres der for udgifter til snerydning i 2011 og 2012. Beløbet holdes op
imod udgiften til indkøb af snerydningsredskaber, der kan klare mindre snerydning.

6.d

Kontaktperson

Der er indkommet begæring om lønforhandling fra en faglig organisation. ID har meddelt at
det tages op efter MUS og i forbindelse med forhandling om årsnorm.
Referat af medarbejdermødet rundsendes.
referat

Gravermedhjælper overgår til forældreorlov fra d. 15.10.13.
Der afholdes MUS i uge 42.
Næste medarbejdermøde er d. 24.10.13.
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Programudvalget præsenterer vinterens program (nov.-feb.)
6.e

referat

6.f

Programudvalg

Søndagssamværet: Anne-Maria og Erik Bærenholt ønsker at stoppe.
Hvad vil MR?
Bilag vedlagt referatet med ansvarlige på alle arrangementer.
Søndagssamværet for 2013 er programsat - JC, VH, JBM og BZ snakker sammen og
kommer med et udspil i december.
Andre udvalg

referat

Det kirkelige liv i sognet
Skal Kirkebladet udkomme 4 gange årligt frem for de nuværende 3 gange? (LV)
7.a
referat

Efter en kort drøftelse bibeholder vi den nuværende ordning.
Formanden foreslår, at de månedlige MRmøde genindføres – den anden torsdag i
måneden. (alternativt tirsdag)

7.b

referat

7.c

referat

Datoforslag for 2. torsdag: 9.1 + 6.2. (1. torsdag pga. vinterferie) + 13.3. + 10.4 + 8.5. + 12.6.
Se bilag 7.b
Rådet drøftede mulige alternativer for mødestruktur.
BZ og ILJ laver datoplan for 2014 i samråd med JBM, dette fremlægges på
decembermødet.
Orienteringsmøde – søndag den 17. november lige efter gudstjeneste.
Formand leder mødet
Der ønskes indlæg fra: VH – ID – JBM – SL – LV
Hvem står for det praktiske?
JC og SL forestår det praktiske.

7.d

Donation fra Logen. Hvordan går vi videre?

referat

Der nedsættes et udvalg som finder formen for projektet der skal udmønte sig af
donationen.
SL - DIF - LV
Der fremlægges på decembermødet

Økonomi
8.a

Status
JBM orienterede

referat

8.b

Fyraftensmøde annonceres vedr. behandling af kvartalsrapport.
Skal MR tegne abonnement på Falck-kursus? (VH)

Sagsfremstilling

Se vedhæftede bilag 8.b1 + 8.b2 + 8.b3
Beslutning

Kontaktpersonen afgør om tilbud er relevant.
Årsregnskab for 2012 samt revisionsprotokol skal underskrives
8.c
Sagsfremstilling

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
Beslutning

Årsregnskab underskrevet.
Forslag fra PR om indkøb af nyt bestik til sognegården
8.d
Sagsfremstilling

Pris for 40 dele kr. 199,00 (AIDA Atelier bestiksæt)
Der foreslås indkøbt til 60 personer
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Beslutning

VH og PR indkøber bestik og evt. glas til Sognegården. Det gamle bestik gemmes på depotet.
Valg af formand
9.
referat

10.
referat

11.

ILJ valgt med 8 stemmer - 1 blank, for kirkeåret 2014
Valg af næstformand
BZ valgt med 8 stemmer - 1 blank, for kirkeåret 2014
Se særskilt dagsorden for LUKKET MR-møde
VK orienterede om ønske fra en borger om en
legeplads på kirkens område.
SL fremkom med borgerønske om at
fotografering af konfirmander tages op til
revidering.

12:

Eventuelt

Det blev præciseret at der ved køb i Brugsen
ALTID fremvises købekort. Alle bilag
underskrives og der anføres formål. SKAL
afleveres i kassererens skuffe i
personalerummet inden d. 25. hver måned.
LV ønsker revidering af indsamlingsformål på
kommende møde.

Onsdag den 11.12.2013 kl. 17:00
Bemærk starttidspunkt!
13:

Næste MR-møde

Efterfulgt af julefrokost med medarbejderne

Bramdrup, den 9.10.2013
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Ingrid Lind / Suppleant Magda Knudsen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Villy Høst

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

_____________________________________________________________________________________
Ida Damborg

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen
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______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

_____________________________________________________________________________________
Jens Christensen

_____________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (præst)

_____________________________________________________________________________________
Ditte Freiesleben (præst)
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