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Afbud fra
Godkendelse af referat fra sidste MRmøde
Godkendelse af dagsorden

Siden sidst
4:

Evaluering af arrangementer m.m.

DIF kommer senere
Godkendelse og underskrift af referat fra
16.1.2014
Godkendt – med tilføjelse af punkt 7.c Vielser
uden for kirkens rum.
Børne- og ungdomsgudstjeneste:
2.2.: Kyndelmisse fyldt hus med konfirmander
og konfirmandforældre.
5.2.: Spejderne var med. Fint fakkeloptog. 100
deltagere. Super arrangement.
Gruppen om børnegudstjenesten kommer med
løsningsforslag til kommende arrangementer
med mad.
2.3.: Fastelavnsgudstjeneste. Rigtig mange
mennesker. Fremover skal der strammes op
om hvem der gør hvad.
Fremover koster det 30 kr. pr voksen - børnene
er gratis.
Før søndagen:
Velbesøgt.
Fyraftensbøn:
19.2.: Ikke så mange, men meget hyggeligt.
Søndagssamvær:
23.2.: Med Ole Jørgensen. Dejlig fortæller.
Velbesøgt - mere end 40.
Morgenandagt:
7.2. og 7.3.: Fra august flyttes det til kl. 10.
Foredrag:
19.1.: Om Byzant. Der var ikke så mange.
Vi fastholder et middagsforedrag en gang om
året.
20.2.: Lotte Heise – med Harte. Fuldt hus ca.
100 personer. På forhånd var der i sognet solgt
12 billetter. Kirken har givet 3.190 kr. i
underskudsgaranti.
Musikarrangementer:
13.3.: Spillemandsarrangement. Det blev
bemærket, at der ikke blev sagt velkommen og
tak for i aften. Ca. 30 - 35 deltagere.
Frivillighedsfesten:
22 deltagere. Afbud fra 10.
Fremover inviteres MR-medlemmers - og
frivilliges ægtefæller.
Sogneindsamlingen:
28 indsamlere - også en del konfirmander.
Vi fik samlet 21.025 kr. incl. 800 kr. fra
børneloppemarked.
Gudstjenesten kl 14 var lidt mat, da folk var lidt
trætte efter en lang indsamlingsdag.
Næste år vil vi prøve med en kort gudstjeneste
kl 9, derefter kaffe og rundstykker og start på
indsamling kl 10. Retur til sognegården kl 12 og
derefter suppe.

Tilbagemeldinger:
5.a:
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Er der nyt om projektet med at få
projektørbelysning på kirken i den mørke

Ivar Lauritzen fra initiativet bag lys på kirken
deltog og orienterede om initiativet og
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tid?
(Pkt. 5.a fra MR 16.1.2014) (VH - ILJ)

5.b:

5.c:

5.d:

Hvordan går det med musik-projektet?
(Pkt. 5.b fra MR 16.1.2014) (SL-LV-DIF)
Datoforslag - Første hjælp - kursus for
medarbejdere og andre interesserede fra
sognet.
(Pkt. 5.d fra MR 16.1.2014) (ID)
Kolding Kirkehøjskole - generalforsamling
d. 18.1.2014. (BZ)

finansieringen. Der er i alt samlet ca. 2500 kr.
ind. Der kommer til at mangle ca. 4000 kr.
Indsamling i Brugsen er medregnet.
SL orienterede.
2.5.14 er der hvervedag, hvor 4. - 8. klasse kan
melde sig som interesserede deltagere.
Afventer ansøgning hos Tryg-fonden.

BZ refererede fra generalforsamlingen.
Programmet for efteråret 2014 er snart færdigt.
Det bliver på følgende lørdage: 20.9. + 4.10. +
8.11.

Meddelelser:
6.a

Formand

6.b

Præster

referat

LV:
Den nye skolereform gør det lidt svært at fortsætte konfirmandundervisningen som vi kender
den. Det bliver 5 hele skoledage, 2 lørdage og 4 eftermiddage i april. Alternativet ville være
en gang om ugen kl 14 - 15:30. Dette evalueres foråret 2015.
Minikonfirmanderne får nok også en anden struktur. Afventer tilbagemelding fra skolen.
Biskoppen fra Jerusalem deltager i gudstjenesten d.6.4.14.
referat

Altertavlen præsenteres i sognegården samme dag.
Søndagssamvær er røget ud af arrangementskalenderen. LV beklager.

DIF:
I foråret bruger dagplejen og børnehave kirken en del, så tidsrummet for bisættelser kan
blive lidt presset.
5.4. tager koret til Haderslev og øver korværk. MR betaler pizzaer.
Opsætning af ny belysning på P-pladsen ved sognegården
6.c

Kirkeværge

Brandsynsrapport
Billedfrisen skal igen opsættes til påske. VH, HT og JBM hjælper. Foruden måske en af de
ansatte på kirkegården.
Tilbud på belysning på P-plads med LED-pærer; TRE-For var billigste tilbud. ILJ har søgt
provstiudvalget om 5 %-midlerne. Vi afventer provstiudvalgets behandling.

referat

Brandsynsrapport: Intet at bemærke.
Der er blevet fældet en del træer på kirkegården. Der skal sås græs.

6.d
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Kontaktperson

På det lukkede MR orienteres der om forhandlingerne med faglig
organisation
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referat

Diverse aktiviteter (SL)
6.e

referat

6.f

Programudvalg

Programplan fra april til sommerferien (SL) – Se bilag 6.e
Plan fra programudvalget vedlægges referatet.
Programudvalget strammer op på trykning af plakater for arrangementer. De skal ud i god
tid.
Andre udvalg

Status fra Fællesmødet for lokalforeninger i Bramdrup d. 6.2.2014 (JC)

5. maj arrangement er planlagt. Fanevagt fra Logen. Blomsternedlæggelse. Kaffe arrangeret
af Logen.
Kirkegårdsvandring d. 14.8. kl 16 - 17. Helga Steffensen og Craig Marshall

referat

Rundt i Bramdrup Kirke d. 28.8 kl. 16 - 17. Villy Høst
Det kirkelige liv i sognet
Skal vi anskaffe en hjertestarter til kirken? (BZ – VH)

7.a

Tilbud om at leje en hjertestarter for en 3-årig periode, incl. service og instruktion – Pris: ca.
4200,00 kr.pr år i 3 år. Se bilag 7.aA + 7.aB
Køb selv – Pris ca. 16.000 kr. plus vedligeholdelse og instruktion

referat

Det afventer ansøgning til TRYG-fonden.
Ved evt. afslag behandles ovenstående på ny.
SKIK – opnormering af stilling fra 50 til 75%?
Kan Bramdrup MR tilslutte sig?

7.b

referat

7.c

referat

På formandsmødet d.15. jan. 2014 blev det aftalt, at menighedsrådene på de
førstkommende menighedsrådsmøder hver især drøfter, om man kan tilslutte sig en
forhøjelse af ansættelseskvoten fra 50 til 75 % for den præst, der er ansat til skolekirkearbejdet.
Se mail fra ILJ d. 17.1.2014
ILJ skriver en mail til provsten. MR tilslutter sig, men forudsætter at arbejdet bliver mere
udadvendt og opsøgende. Materialet skal fremadrettet være mindre akademisk og bedre
tilpasset de enkelte aldersgrupper.
Vielser uden for kirkens rum.
Det er en ny mulighed, der er blevet åbnet for.
Der kommer snart en ny vejledning for dette, men indtil den er klar, følger vi de eksisterende
regler der er for bisættelser uden for kirken; personalet følger præsterne, som provsten
mundtligt har vejledt indtil endelig vejledning fra provsterne i stiftet foreligger.

7.d
referat

Økonomi
8.a

Status
MR udtrykte tilfredshed med JBMs statusrapport.

referat
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Vi skal behandle budget inden d. 15. juni 2014. Det skal behandles på maj-mødet.
Budgetudvalget kommer med et udkast.

MENIGHEDSRÅDSMØDE

Dato:

Formandens initialer

18. marts 2014 Kl. 19:00

ILJ

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
8.b

Godkendelse af årsregnskabet 2013
Se mail fra JBM d. 7.3.2014

Sagsfremstilling
Beslutning

Regnskabet godkendtes.

8.c

Infostander - Fælles for lokalforeningerne (JC)

Sagsfremstilling

Vi beder nu om menighedsrådets tilsagn om medfinansiering.
Vi vil gerne have en drøftelse af og en beslutning om dette.
Se sagsfremstilling i bilag 8.c
Beslutning

Den må sættes op på Brugsens P-plads. Den samlede pris er 7.650 kr. Der er opbakning fra mange
foreninger i sognet. JC fik tilsagn til at købe 1 helt skab ekstra til menighedsrådet 3750 kr.

8.d

Drøftelse af leasingaftalen omkring kopimaskinen på kordegnekontoret. (DIF)
Se bilag 8.d fra 16.1.2014 (vedhæftes igen) og bilag 8.- 18.3.2014
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

Punktet udsættes.

8.e

Ansøgning fra kordegnen om tjenestefri med vikardækning, og dækning af kursusafgift
- kr. 6000,00
Kursus er fra den 5.- 8. maj 2014 i Nyborg.

Sagsfremstilling
Beslutning

ID tager kontakt til Vester Nebel og Alminde Sogne. ID kan tage endelig stilling på MRs vegne.
Fremover ligger efter- og videreuddannelse for personalet hos kontaktpersonen.

9.

Der ønskes en principiel drøftelse af størrelse af beløb medarbejdere og andre kan
forpligtige menighedsrådet på, herunder længerevarende aftaler. (DIF)
Se bilag 8.d fra 16.1.2014 og bilag 9 - 18.3.2014

Sagsfremstilling
Beslutning

Udsættes til mødet i maj.
10.

Se særskilt dagsorden for LUKKET MR-møde

referat

11:

12:
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Eventuelt

Næste MR-møde

Onsdag d. 21. maj 2014
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Bramdrup, den 18.3.2014
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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