MENIGHEDSRÅDSMØDE

Dato:

Formandens initialer

16. januar 2014 Kl. 19:00

ILJ

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
2:
3:

Afbud fra

SL og DIF. JC kommer senere.

Godkendelse af referat fra sidste MRmøde
Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referat fra 09.10.13 og det
ekstraordinære møde 30.10.13.
Samt godkendelse af referat fra 11.12.2013
Pkt 8.b udgår.
Børnegudstjeneste: Meget få deltagende.
Meget forarbejde, så ærgerligt med så få. Nok
for tidligt på året. Skolestart først dagen efter.
Før søndagen: Den faste skare. Hyggeligt og
interessant.
Fyraftensbøn: Meget få deltagende. 5 - 8 ud
over de der skal deltage.
Søndagssamvær: Ingen

Siden sidst
4:

Evaluering af arrangementer m.m.

Morgenandagt: Rigtig mange deltagende.
Foredrag: Lones foredrag om altertavle. Rigtig
godt.
Musikarrangementer: Nicolaikoret. Flot
koncert. Kirkekoret fik god kritik fra lederen af
Nicolaikoret.
Julen og nytåret 2013: Super gode
gudstjenester d. 24. Vi har ramt antallet af
gudstjenester perfekt.

Tilbagemeldinger:

5.a:

5.b:

Er der nyt om projektet med at få
projektørbelysning på kirken i den mørke
tid?
(Pkt 6.c fra MR 11.12.13) (VH)
Hvordan går det med musik-projektet?
(Pkt. 6.e fra MR 11.12.13) (SL-LV-DIF)

5.c:

Fortsætter Søndagssamværet?
(Pkt. 7.b fra MR 11.12.13) (BZ-VH-JCJBM)

5.d:

Første hjælp - kursus for medarbejdere
og andre interesserede fra sognet.
(Pkt 5.a fra MR 11.12.2013) (ID)

MR søger jubilæumsfonden om støtte til
projektet, når initiativtagerne har fået svar på
øvrige ansøgninger.
Provstiudvalget er positive overfor vores
ansøgning, men de ønsker et helt budget
tilsendt. DIF, SL og LV sørger for dette. Kopi til
MR.
Ja. Der er lavet en flyer med program for
foråret. Der kommer annonce i avisen, men da
det ikke er blevet annonceret i kirkebladet
opfordres til at MR støtter op. Desuden
rundsendes den til listen over de frivillige.
ID kommer med et par datoer i marts.

Meddelelser:
6.a

Formand

Nedsættelse af et festudvalg til frivillighedsfesten den 21.2.14

ILJ, BZ, ES. ID kontakter guitarist.
referat

© 2012 BZ

ILJ og VH deltog i møde i provstiet. Provstiudvalget besluttede at alle sogne kan få lavet
portræt i TV-Kolding. Provstiudvalget dækker udgiften.
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Personalekonsulent Jacob Lysemose er blevet fastansat.
Provsten deltager i vores visionsmøde d. 26.2.14 kl. 19.
Møde i Simon Peter Kirke onsdag d. 29.1.14 kl. 10 - 15 ang. det lokale samarbejde mellem
kirkerne og moskeen. Tilmelding til IJL senest 22.1.14.
Invitation til stiftsdag d. 22.3.14 i Haderslev. Se flyer på kirkekontoret. Der er mange
workshops. Tilmelding til ILJ senest d. 20.2.14.
6.b

Præster

Møde i børnegudstjenesteudvalget. EM har meldt sig som madmor i foråret. Thomas
Maigaard-Byrsing har meldt sig som grillmester.
Der er planlagt en sogneudflugt til Ribe d. 27.5.14.
MR bakker op om at der d. 20.7.14 henvises til højmesse i nabokirkerne.
referat

JC har arrangeret Frihedsgudtjeneste d. 5.5.14 i samarbejde med Logen.
LV deltager i 3. del af masteruddannelse i uge 4 og 5. DIF passer embedet og får opbakning
af Karen Søe.
JC og BZ hjælper med frokostarrangement søndag d. 19.1.14.

6.c

Kirkeværge

Ingen belysning på P-plads vest for sognegården. VH indhenter tilbud på nye
udendørslamper. Når tilbuddene ligger tager MR stilling til evt. ansøgning fra 5%-midlerne.
Der har været tilsyn af ventilationssystem i sognegården. Det skal repareres.
Vi har nu haft medarbejder på motorsavskursus. Derfor kan vi selv fælde nogle af de usikre
træer.

referat

Kirkegårdsudvalget skal snart samles for at beslutte områder for renovering, der er bevilliget
af anlægsmidlerne.
ID drøfter indkøb af nyt klaver fra anlægsmidlerne med organisten.

referat

På det lukkede MR orienteres der om forhandlingerne med faglig
organisation.
Medarbejderrepræsentant skal i generelle vendinger orienteres om lukkede punkter på MRs
dagsorden før og efter.

6.e

Programudvalg

referat

Der afholdes børneloppemarked d. 9.3.14 i sognehuset kl. 10 - 13. Betaling for boder 50 kr.
Pengene støtter folkekirkens indsamling samme dag. Der laves pressemeddelelse og der
annonceres for dette på skolens ForældreIntra.
13.3.14 kl. 19:30 spillemandskoncert i kirken.
19.3.14: Fyraftensbøn og børnegudstjeneste.
10.4.14 Coma kvartet i kirken - 50 kr. i entré.
13.4.14 Familiegudstjeneste.
17.4.14 kl 19:30 aftengudstjeneste (skærtorsdag) og efterfølgende ost og rødvin i
sognehuset.
19.4.14 Påskeandagt kl 17 - med LV og Birgit Urd.
5.5.14 Frihedsgudstjenste - ILJ medtager buket til stenen.
14. - 15.6.14 Musikprojekt løber af stablen.

6.d
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Kontaktperson
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21.6.14 Pilgrimsvandring kl 16 - 20.
6.f

Andre udvalg

referat

Det kirkelige liv i sognet
Der ønskes en drøftelse af de fremtidige indsamlingsformål (Kollekter i kirken) (LV)
7.a
Se bilag 7.c fra MR 11.12.13, med de nuværende formål. Vedhæftes også her som bilag 7.a
Det besluttes at kollekt går til samme formål 1.3. - 30.11.14. LV beslutter projektet og der
referat
lægges samtidig op til at der laves oplysningsarbejde om projektet.
7.b
referat

7.c
referat

Økonomi
8.a
referat

8.b

Lørdags dåb – skal det fortsættes?
Egentlig lørdagsdåb annonceres ikke længere. Der henvises til LVs mundtlige oplæg.
Adventsgudstjeneste – højmesse eller en børnegudstjeneste?
MR fastholder børnegudstjeneste om eftermiddagen 1. søndag i advent.

Status
Der har været afholdt kasseeftersyn d. 18.11.13. Det gav ikke anledning til bemærkninger.
JBM orienterede om indtægts- og udgiftsniveauet i starten af året. Der er behov for skærpet
opmærksomhed på udgifterne.
Godkendelse af kvartalsrapporten 1.1. til 8.12.13 Udleveret på sidste møde.

Sagsfremstilling
Beslutning

Punktet udgår
8.c

Underskrivelse af revisionsprotokollat. Se bilag 8.c

Sagsfremstilling
Beslutning

Det blev underskrevet. DIF og SL skal underskrive på kirkekontoret - snarest.
Drøftelse af leasingaftalen omkring kopimaskinen på kordegnekontoret. (DIF)
Se bilag 8.d
8.d
Se endvidere referater fra 13.10.2011 pkt. 8.e,+ 10.11.2011 pkt. 8.c og 15.12.2011 pkt.5.a –
findes på hjemmesiden.
Sagsfremstilling
Beslutning

Udsættes
9.

Der ønskes en principiel drøftelse af størrelse af beløb medarbejdere og andre kan
forpligtige menighedsrådet på, herunder længerevarende aftaler.
Se bilag 8.d

Sagsfremstilling
Beslutning

Udsættes
10.

Se særskilt dagsorden for LUKKET MR-møde

referat

11:

© 2012 BZ

Eventuelt

Der er generalforsamling i Kolding
Kirkehøjskole d. 18.1.14. BZ deltager.
Der er indkøbt engangshandsker til brug, når
der er arrangementer, hvor der udleveres mad.
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PR deltager på kursus i næste uge, da alt
kirkebogsregistrering skal foregå digitalt.

Tirsdag d. 18. marts 2014.
12:

Næste MR-møde
Visionsmøde d. 26.2.2014.

Bramdrup, den 16.1.2014
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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