MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ekstraordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

10. juni 2014 kl. 19:00

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
Afbud fra

1:

Godkendelse af referat fra sidste MRmøde

2:

Godkendelse af dagsorden

3:

SL - VK
Godkendelse og underskrift af referat fra d.
21.5.2014
Godkendt, med et nyt pkt. 10.

Godkendelse af foreløbigt budget for 2015

4:
Sagsfremstilling

Foreløbigt budget for 2015 skal godkendes af MR og indsendes til provstiudvalget senest den 15.6.2014
Se budgetudvalgets forslag - bilag 4.1 + 4.2 + 4.3
Beslutning

Det foreløbige budget blev godkendt med de rettelser, der fremgår af det eftersendte budget.
Se referatbilag 4.1 og 4.2
Fastsættelse af honorarer til MR-medlemmer ved Bramdrup Kirke (ID)
5:
Sagsfremstilling

Der skal fastsættes honorar-beløb til følgende funktioner: Formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson
Orientering ved ID
Beslutning

Det besluttedes at honorar for formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson for 2015 fastsættes til
10.000 kr. For resten af 2014 fastsættes honoraret til samme funktioner på 7.500 kr pr person for de sidste 3
kvartaler.
Ændringer i udvalgsposter pga. formandsskiftet
6:
Sagsfremstilling

Se forslaget på bilag 6.
Beslutning

JC indtræder i stedet for ILJ. Udvalget vedr. kirkeudvidelse m.m. ændrer navn til kirkeudvidelsesudvalg.
Se referatbilag 6
Suppleant til menighedsrådet
7:
Sagsfremstilling

ILJ er stoppet i MR.
Den 3. og sidste suppleant ønsker ikke at træde ind i rådet. Bramdrup menighedsråd har derfor ansøgt
provst og biskop om at måtte fortsætte funktionsperioden ud med et medlem mindre end der kræves for
Bramdrup sogn
Beslutning

Provsten har videresendt vores ansøgning med anbefaling.
Præstejubilæum
8:
Sagsfremstilling

MR har besluttet, at vores dejlige og værdsatte præst Lone Vesterdal skal fejres, når hun her midt i juni har
været ved vores kirke i 10 år.
Derfor vil vi gerne at præsterne gør opmærksom på dette under punktet: ”Hvad der sker ved Bramdrup kirke
i den kommende uge/tid”
Beslutning

Der annonceres i ugeavisen, at vi holder en uformel sammenkomst d. 22.6.14 lige efter gudstjenesten til kl.
ca. 13:30
Orientering fra formanden
9:
Sagsfremstilling
Beslutning



BZ og JC har deltaget i provstimøde. Der blev diskuteret kontaktpersonernes mange opgaver og der
blev lagt op til øget samarbejde.
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Lokalhistorisk forenings ønske om at kirken opbevarer arkiverne. Formanden bemyndiges til at
træffe aftale med Lokalhistorisk arkiv om opbevaring af arkiverne samt til at udfærdige en skriftlig
aftale med foreningen.



Formanden nævnte at der på augustmødet er 3 principielle drøftelser - se tidligere referat.
10:

Manglende betaling vedr. obligatoriske gravstedslegater

Sagsfremstilling
Beslutning

Menighedsrådet besluttede at VH og JC formulerer et brev til skyldnere, hvor det varsles, at det skyldige
beløb kan sendes til inkasso.

11:

12:

Eventuelt

Pilgrimsvandring 21.6.14 sammen med Christianskirken i
Fredericia. Kolding Kommunes naturvejleder deltager. Der
er sandwich ved naturskolen - og kaffe og chokolade i
våbenhuset når alle er retur. Emnet er "Forundring". Margit
og Henning står for det praktiske.

Næste MR-møde

Torsdag d. 21. august 2014

Bramdrup, den 10.6.2014
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Villy Høst

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

_____________________________________________________________________________________
Ida Damborg

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

_____________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (præst)

_____________________________________________________________________________________
Ditte Freiesleben (præst)
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