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3:

Afbud fra

Godkendelse af referat fra sidste MRmøde

Godkendelse af dagsorden

PR fraværende.
Godkendelse og underskrift af referat fra
18.3.2014 med rettelser.
8.C der tilføjes: "Hertil kommer forholdsmæssig
andel af omkostninger til træstander."
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af et nyt
pkt. 9.
Børnegudstjeneste:
Afslutning for minikonfirmander d. 13.4.:
Ingen af de 5 minikonfirmander mødte op –
pga. påskeferie. Næste år afsluttes på Maria
Bebudelsesdag.
Musikarrangementer:
CoMa kvartetten d. 10.4.:
Koncerten var flot, men der var kun 12
tilhørere. Prisen var 8:000 kr.

Siden sidst
4:

Påsken i Bramdrup:
Skærtorsdag:
Aftengudstjeneste og efterfølgende ost og
rødvin. Ca. 30 deltagere. Måske kan det blive
en god tradition?
Langfredag:
Flot koncert Stabat Mater. Ros til alle
deltagende. 30 - 40 tilhørere. Pris for udenbys
musikere 6.000 kr.

Evaluering af arrangementer m.m.
5. maj arrangement i kirke og Logen:
God tradition som Logen og vi er meget glade
for. Ca. 60 - 70 deltagere. Særlig god indsats af
vore præster. Næste år er der 70 års jubilæum.
Konfirmationsdage:
Super flot arrangement til konfirmationerne stor ros til vore præster for kreativt dejligt
indslag. Menigheden brød begge dage
spontant ud i klapsalver.
Der gik lidt uorden i telegramposerne. Mon vi
kan finde en ny løsning?
Der var udbredt ønske om en principiel
diskussion i MR om afhentning af konfirmander
efter konfirmation.
Øvrige arrangementer:

Tilbagemeldinger:

5.a:

Er der nyt om projektet med at få
projektørbelysning på kirken i den mørke
tid? (Pkt. 5.a fra MR 16.1.2014)

5.b:

Hvordan går det med musik-projektet?
(Pkt. 5.b fra MR 16.1.2014) (SL-LV-DIF)
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ILJ har søgt Jubilæumsfonden
Der er kommet svar og de har bevilget 7.700
kr., hvilket dækker alle udgifter.
Familien Iver Lauritzen har fået deres udlæg på
4000 kr. tilbagebetalt.
Der annonceres for det på skolens Intra.
Der er introdag d. 26.5. for interesserede.
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5.c:

5.d:

Datoforslag - Første hjælp - kursus for
medarbejdere og andre interesserede fra
sognet.
(Pkt. 5.d fra MR 16.1.2014)
Opsætning af ny belysning på P-pladsen
ved sognegården. (pkt. 6.c fra MR
18.3.2014)

ILJ har et ansøgningsskema til Tryg Fonden, ansøgningsfrist 1.9.
VH og JC laver en ansøgning om en
hjertestarter - der kan give os et gratis
førstehjælpskursus.
Provstiudvalget har imødekommet vores
ansøgning om del af 5%-midlerne.

Meddelelser:
Næste formandsmøde i provstiet er 3. juni kl. 16:30 – 19:30
Inden dette møde bedes MR drøfte hvilke opgaver, som de kunne forestille
sig at fx kontaktpersonen aflastes for.
Dette sættes på som pkt. 7.a
Provsten meddeler at Trinity-kurset er 24.- 25.10.2014
Nærmere program og pris kommer senere.
6.a

Formand

Provstiet holder fælles gudstjeneste på Kolding havn - 2. pinsedag (9. juni) kl.
10:30. Temaet er ”Skrot er godt”.
Provstiets budgetsamråd er tirsdag den 26. august 2014 kl. 19:00 i Bramdrup
sognegård. Følgende skal deltage i mødet: ILJ – JBM
Hvem vil stå for kaffe og brød m.m. til ca. 50 personer?
Formand og evt. næstformand deltager i formandsmødet d. 3.6.14
Formand og kasserer deltager i budgetsamrådet. ES koordinerer at der laves kaffe til
budgetsamrådet d. 26.8.14.

referat

6.b

Præster

referat

JC tager kontakt til Helga Steffensen, lokalhistorisk arkiv vedr. kirkegårdsvandring og
mulighed for opbevaring af arkiv.

6.c

Kirkeværge

Orientering fra kirke- og kirkegårdssyn den 22.4.2014

Rækværk omkring enkelte gravsteder trænger til rustbeskyttelse. Da det er gravsteder, som
MR står for vedligeholdelse af, må en udgift påregnes.
Der forestår kalkning af tårnet. Murankerne i tårnet skal sandsynligvis udskiftes.
Vi planlægger at ønske til budget 2015. Det er muligt at søge 5%-midler til de ting, der er
udsat til 2016.
Der ønskes en principiel debat om fremtidens kirkegård - herunder bevaringsværdige
gravsteder, som MR forestår vedligeholdelse af. Graveren inviteres til dette punkt.

referat

6.d

Kontaktperson

På det lukkede MR orienteres der om personalesituationen.

referat

Programudvalget for ”Søndagssamvær” har lagt program for
efterårssæsonen 2014.
Trykt program kommer snarest.

6.e

Programudvalg

referat

Trykt program er netop lavet færdigt. Der kommer omtale af programmet i det kommende
kirkeblad.

6.f
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Andre udvalg
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referat

Det kirkelige liv i sognet
Inden formandsmødet den 3. juni bedes MR drøfte hvilke opgaver, som det kunne forestille
7.a
sig at fx kontaktpersonen aflastes for. Se evt. mail på IT-skrivebordet fra 10. april 2014

referat

Der findes en del opgaver, der i dag ligger hos kontaktpersonerne - herunder
lønindberetning, månedsplaner og andet, der med fordel kan flyttes til kordegnene. MR
opfordrer provstiudvalget til at opfordre til et stærkere samarbejde mellem sognene, så det
er muligt at skabe realistiske kordegnestillinger tæt på fuld tid og at samarbejdet mellem
provstiets sogne også ombefatter ferieafløsning til registreringsarbejdet.
Desuden skal vore repræsentanter foreslå, at der på provstiplan laves billigere og enklere
aftaler for kopiering hos menighedsrådene.
På MRmødet i december 2013 blev ugeplanen for MR–møderne i efteråret fastlagt.
Her følger de præcise mødedatoer:
Menighedsrådets møder i andet halvår 2014:
Uge 34 – 2014: torsdag d. 21. august kl. 19:00

7.b

Uge 41 – 2014: tirsdag d. 7.10. kl. 19:00
Uge 45 – 2014: tirsdag d. 4.11. kl 18 - 18:30
Orienteringsmøde for sognet: tirsdag den 4.11. kl. 19:00.
Uge 50 – 2014: tirsdag den 9.12. kl. 19:00. Et stykke smørrebrød kl 18.

referat

7.c

referat

Datoerne blev fastlagt.
I forhold til den traditionsrige julefrokost med personalet efter MRs decembermøde,
besluttede MR, at MR bekoster et stykke smørrebrød på personalet sidste dag før jul.
Medarbejderne inviteres ligeledes med til sognefest i foråret for frivillige og MR.
På et senere møde skal der diskuteres muligheden for en studietur.
Vi har jo fået tildelt 50.000 kr. fra provstiet til indkøb af klaver til kirken.
Hvordan ønsker vi midlerne brugt?
Organisten har fremsendt sine forslag.
Hvordan kan der tages højde for de store skift i luftfugtigheden, som der er i kirken?
Skal der nedsættes en gruppe, eventuelt med faglig bistand udefra, som finder brugbare
løsningsforslag?
Der var i MR bred tilfredshed med klaverets tone. Klaveret i kirken er indkøbt i forrige MRperiode på organistens anbefaling.
MR besluttede at beholde klaveret i kirken.

7.d
referat

Økonomi
8.a

Status

referat

8.b
Sagsfremstilling
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Godkendelse af kvartalsrapport
Se bilag 8.b og 8.b2
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Beslutning

Godkendt.
8.c

Foreløbigt budget 2015

Sagsfremstilling

Foreløbigt budget 2015 skal godkendes og indsendes den 15. juni 2014.
Budgetudvalget har haft møde og afventer visionsmødet den 2. juni inden det foreløbige budget kan
færdiggøres og godkendes af MR.
Derfor indkaldes der til ekstraordinært MR-møde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 19:00 - 20:00
Beslutning

Godkendt.

8.d

Drøftelse af leasingaftalen omkring kopimaskinen på kordegnekontoret. (DIF)
Se bilag 8.d fra 16.1.2014 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

Sagen har tidligere været udskudt.
Beslutning

Kassereren drøfter med provstikonsulenten, mulighed for at indgå billigere og enklere aftaler om kopiering.

8.e

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

Der er 2 dele i dette punkt. Bygningsarbejder/anlægsopgaver hvorvidt vi får rimelige priser og muligheden for
at udlægge større budgetbeløb til særlige områder/medarbejdere.
Beslutning

Budgetudvalget drøfter sagen og vender tilbage til MR på et tidspunkt i efteråret.
9.

Nyvalg til samtlige poster i MR.

Sagsfremstilling

For at styrke det fremtidige arbejde i menighedsrådet foretages nyvalg til samtlige poster: Formand,
næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge.
Beslutning

Formand: JC. Næstformand: BZ. Kasserer: JBM. Kontaktperson: ID. Kirkeværge: VH.
Der oprettes et team omkring kontaktpersonen bestående af formanden og kassereren.
10.

Se særskilt dagsorden for LUKKET MR-møde

referat

11:

12:
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Eventuelt

De, der ønsker dagsorden og bilag til MRmøderne printet ud, kan rette henvendelse til
kordegnen, der så vil printe og lægge dem i
kaffestuen/kopirummet.

Næste MR-møde

Ekstraordinært MR-møde
Tirsdag d. 10. juni 2014
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Bramdrup, den 21.5.2014
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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