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1:
2:
3:

Afbud fra
Godkendelse af referat fra sidste MRmøde
Godkendelse af dagsorden

JBM kom lidt senere
Godkendelse af referat fra 09.10.13 og det
ekstraordinære møde 30.10.13.
Dagsordenen godkendt.
Børnegudstjeneste: Halloween 30.10.13:
Godt fremmøde. 7 dåbsjubilarer mødte op.
Udvalget skal mødes i januar 2014, da de
frivillige i madgruppen har sagt fra
Før søndagen: Godt fremmøde.
Fyraftensbøn: Ved Birgit Urd. Godt fremmøde
Søndagssamvær: Erik og Anna Marie
Bærenholdt fik en blomst og vin fra
menighedsrådet.
Morgenandagt: Folk er glade for det - især
beboerne fra Kirsebærhaven.
Lørdagsdåb: Tilbuddet er 1 gang i kvartalet. 2
blev døbt. Lørdagsdåb tages op som pkt. på
førstkommende MR-møde.
Allehelgens gudstjeneste: Flot fremmøde.

Siden sidst
4:

Evaluering af arrangementer m.m.

Foredrag: Velbesøgt.
Musikarrangementer:
Liederaften: 40 fremmødte fra oplandet. Flot
koncert og fint traktement. Der burde nok have
været en buket/vin til solisterne.
Syng Julen Ind: Dejligt at begge præster var
med. Ærgerligt at de nye salmer ikke blev
omdelt, selvom de var kopieret.
Orienteringsmøde: Pænt fremmøde. Der bør
tænkes nye tanker til næste års arrangement.
Måske som aftenmøde og med et panel
Konfirmandarrangementer: Teateraften med
seniorer. Flot arrangement - desværre kom kun
1/3 af konfirmanderne.
Adventsgudstjeneste: Fint arrangement med
170 mennesker, der fik æbleskiver osv. BZ
skriver lidt i "køkkenbogen" om de praktiske
erfaringer fra dagen.
Det besluttedes, at familiegudstjenester tages
op som pkt. på førstkommende MR-møde.

Tilbagemeldinger:

5.a:
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Hvilken beslutning er der truffet vedr.
abonnement på Falck-kursus? (ID)
(MR 09.10.13 pkt. 8.b)

Det var for dyrt og det udbydes af div.
organisationer. Det besluttedes, at der tages
kontakt til en af de organisationer, der udbyder
det og tilbyder førstehjælp til alle i sognet - deri
blandt medarbejderne.
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5.b:

5.c:

Er der foretaget indkøb af bestik til
sognegården? (PR – VH)
(MR 09.10.13 pkt. 8.d)
Er der foretaget indkøb af lanterner?
(LV – DIF)

Ja.

Ja.

5.d:
Meddelelser:
6.a

Formand

Hilsen fra Bæhrenholdt, der takker for blomster og vin.
Hilsen fra Birgit Urd, der takker for opmærksomheden ved ordination.

referat

Provstidag den 30. januar 2014. Her deltager VH, ID og ILJ.
6.b

Præster

LV:
Elon Jepsen (Harte Kirkes nye præst) blev den 5.12. budt velkommen med morgenbrød og
en dekoration, af ILJ, JC og SL fra menighedsrådet samt kirkens præster. Elon Jepsen skal
fremover undervise et hold konfirmander ved Bramdrup Kirke
Logen giver 3 dekorationer til pårørende i sognet, som LV kan dele ud.
Der er mulighed for at lave nogle julekurve af de penge, som vi har fået af Lions til
godgørende formål.
referat

Der er indkøbt et lærred til brug i kirken.
God feedback fra sognebørn vedr. Syng Julen Ind.
Flere gange er sognebørn vendt om, da der ikke var plads til folk. Hvordan går det med
udbygningsplanerne. Pladsproblemer tages op på næste MRmøde.
DIF ønskede leasingaftalen omkring kopimakinen på kordegnekontoret taget op på
førstkommende møde.
En kort orientering om snerydning.

6.c

Kirkeværge

Forslag om projektørbelysning af kirketårnet i den mørke tid.

Den nye maskine vil blive brugt til snerydning denne vinter. Hvis der kommer meget sne er
der lavet en aftale med en entreprenør.
ID ønsker, at MR får en orientering om udgiften til snerydning med eksterne entreprenører,
når vinteren er forbi.
Der er konstateret stormskader på kirken ved de sidste 2 storme. Disse skader bliver
udbedret.
referat

Strømsvigt i sognehuset 1. søndag i advent skyldes fugt i den udendørs belysning.
En borger har foreslået, at der sættes projektørlys på kirken i den mørke tid. Han har
snakket med forskellige Grundejerforeninger, Borgerforeningen og Brugsen. De vil gerne
hjælpe med finansieringen på ca 6500 kr.
MR er positive overfor ideen og tilbyder at finansiere driftsudgifterne fremover, men vil
opfordre foreningerne i området til at finde etableringsudgifterne.
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6.d

Kontaktperson

På det lukkede MR orienteres der om forhandlingerne omkring årsnorm m.m.

Der er indkøbt julegaver til personalet, og der indkøbes også til koret.
Der afholdes møde med rengøringskonen. ES og ID mødes for at vurdere
rengøringsbehovet.
referat

Opgaven som kontaktperson er stor for ID, der gerne vil fredes fra at være tovholder på
arrangementer i sognet. ID vil gerne hjælpe men ikke være tovholder. Der var forståelse for
dette.
6.e

referat

6.f

Programudvalg

Orientering om musikprojekt finansieret af Logens donation (SL-LV-DIF)

Der vil blive lavet et musikprojekt for 4.- 8. kl. MR vil gerne kunne benytte DIF til dette.
Derfor sendes der en ansøgning til provstiudvalget om opnormering af DIF i 3 måneder.
Skolen vil gerne bakke op om projektet ved at lægge lokaler til.
Anne Louise Krogh, korleder ved Nørremarkskirken, Vejle og musicalakademiet, Fredericia
samt musikere vil blive lønnet for at løfte forløbet.
Projektet afsluttes med et stort musikarrangement d. 14. - 15. juni 2014.
Andre udvalg

Kirkens hjemmeside (BZ)

Webmasterne har ændret lidt på hjemmesiden, og håber det giver et bedre overblik for
brugerne.

referat

Det kirkelige liv i sognet
Datoplan for menighedsrådets møder i første halvår 2014.
7.a
Se bilag 7.a
Bilaget blev vedtaget, dog således at vi på visionsmødet i januar tager stilling til årets øvrige
referat
visionsmøder.
7.b

referat

7.c
referat

Søndagssamvær – Arbejdsgruppen orienterer om deres forslag til en videreførelse af dette
arrangement. (BZ-JBM-VH-JC)
Arrangementerne føres ind som en aktivitet under MR, da dette bl.a. giver mulighed for brug
af kirkebil og økonomisk støtte.
Søndage 14:30 - 16:30 fastholdes. 3 arrangementer forår og 3 arrangementer efterår
forsøges. Vigtigt, at der er et indhold i eftermiddagene
BZ, JBM, VH og JC vil stå som koordinerende gruppe i foråret 2014. Derpå evalueres
arrangementet
Der ønskes en drøftelse af de fremtidige indsamlingsformål (Kollekter i kirken) (LV)
Se bilag 7.c med de nuværende formål
Udsat til næste møde

7.d
referat

Økonomi
8.a
referat

8.b
Sagsfremstilling
Beslutning

8.c
© 2012 BZ

Status
Vi mangler refusion for jobrefusion. ID lover beløbet kommer ind inden årsskiftet.
VH hjælper med barselsrefusion.
Der afsættes tid på januarmødet til at dykke ned i budgettet.
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Sagsfremstilling
Beslutning

8.d
Sagsfremstilling
Beslutning

9.
referat

Se særskilt dagsorden for LUKKET MR-møde
10.
referat

11:

Eventuelt

VH vil gerne tage kirkekaffen for ES
førstkommende søndag.
VH takker for gave til sin fødselsdag.

12:

Næste MR-møde

16. januar 2014

Bramdrup, den 11.12.2013
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Ingrid Lind

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Villy Høst

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

_____________________________________________________________________________________
Ida Damborg

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

_____________________________________________________________________________________
Jens Christensen

_____________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (præst)

_____________________________________________________________________________________
Ditte Freiesleben (præst)
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