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1:

2:

3:

Afbud fra

Godkendelse af referat fra sidste MRmøde

Godkendelse af dagsorden

Ny medarbejderrepræsentant er Craig
Marshall, hvorfor han deltager i MRs møder.
Godkendelse og underskrift af referat fra
3.10.2014
ES kan ikke hjælpe til Allehelgens
arrangementet. Det er VH, JBM og JC, der står
for arrangementet i sognegården efter
højmessen.
Godkendt.
Børnegudstjenester:
Augusts grillarrangement. Der var få deltagere
til voksenarrangementet. Derfor foreslås at
voksen- og børnearrangementet igen lægges
sammen.
Høstgudstjeneste – fik samlet 2665 kr til
folkekirkens nødhjælp bl.a. takket være BUAs
store arbejde med donationer fra
lokalsamfundet. MR takker for donationerne.
Der var ca 20 - 25 deltagere.

Siden sidst
4:

Evaluering af arrangementer m.m.

Musikarrangementer:
Foredrag med Peter Bastian i Lejrskov
Præstegård. Vi deltog med 5 – 10 sognebørn.
Øvrige arrangementer:
Der kommer flere og flere til Før søndagen.
Der var ganske få til kirkegårdsvandring. Bør
overvejes om det kun laves med et par år
imellem.
Fyraftensbøn:
Det er meget varieret 5 – 17 deltagere.
Søndagssamvær:
Foredrag med Ib Hansen var meget
interessant. Der deltog 23.
Foredrag i Logen:
Vi deltog med 5 – 10. Der deltog i alt ca 40.

Tilbagemeldinger:

5.a:

5.b:

5.c:

5.d:
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Er der kommet svar fra Tryg Fonden på
vores ansøgning?

Endnu ikke. JC kontakter Tryg Fonden om
vores ansøgning er modtaget.

Er der kommet svar fra provst/biskop
vedr. et rådsmedlem mindre i den
resterende funktionsperiode?

Provsten har orienteret om, at vi har fået
dispensation til at MR kun har 8 medlemmer i
resten af funktionsperioden.

Det sidste nye om info-standeren

Info-standeren er klar til at blive sat op, så snart
der er skole-praktik-elever til at sætte den op

Nyt telefonsystem? (VH)

Vi har stadig det billigste tilbud – 7.760 kr årligt.
Vi skal have TDC Scale til at virke for tlfsvareren. LV og VH finder en løsning.
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5.e:

Andre muligheder for fotokopiering (JBM)

JBM vender tilbage, når der er svar på
muligheden for at slippe ud af den indgåede
kontrakt.

Meddelelser:
6.a

Formand

Formanden orienterede om diverse henvendelser.
MR og ansatte er inviteret til kirkemesse d. 12.-13. november. JC, ES og VH deltager.

referat

6.b

referat

Præster

Fyraftensbøn d. 26.11. – ikke som det står i kirkebladet d. 16.11.
LV har haft socialforvaltningens chefer til pilgrimsvandring. Det er et godt sted til bevægelse
og refleksion.
Ny kaffemaskine til sognegården?
Opfølgning på nøglelisten

6.c

Kirkeværge

Nye låse?
A – B – C – nøgler?
Se bilag 6.c

Ny kaffemaskine: Indgangen med vandslangen har fået ny magnetventil. Utætheden opstår
ved sand i vandet.
Nøglelisten: Der bibeholdes nuværende låsesystem.

referat

På det lukkede MR orienteres der om personalesituationen.

6.d

Kontaktperson

referat

Der har været personalemøde i uge 42. Der arbejdes på at færdiggøre en ny APV inden
1.12.14.

6.e

Programudvalg

referat

6.f

Plan frem til august 2015 fremlægges.
Se bilag 6.e

Program vedlægges referatet.

Andre udvalg

Søndagssamvær fremlægger program for foråret 2015.
Se bilag 6.f

Program godkendt

referat

Det kirkelige liv i sognet
Orienteringsmøde i sognet tirsdag d. 4. november kl. 19:00
7.a
Se bilag 7.a

referat

7.b
referat

7.c
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Annonce, plakater og nyt til hjemmesiden. JC byder velkommen og fortæller om MRs
arbejde. LV er ordstyrer i paneldebatten.
Aflåsning af sognegården?
Sognegården er låst, når der ikke er arrangementer. VK arrangerer, at dagplejerne har
adgang til en nøgle.
Datoer for MR i 2015:
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Onsdag d. 28. januar MR-møde
Fredag d. 20.2. eller fredag d. 27.2. Fest for de frivillige
Tirsdag d. 17.3. MR-møde
Onsdag d. 22.4. MR-møde
Torsdag d. 21.5. MR-møde
Torsdag d. 18.6. MR-møde evt
Uge 34 MRmøde
Uge 39 MRmøde
Uge 44 MRmøde
Uge 47 Orienteringsmøde for sognet (+ evt. MRmøde)
Uge 50 MRmøde

referat

Datoerne for efteråret fastsættes på dec-mødet.
Frivilligfesten fastsættes til d. 20.2.15. Udvalg nedsættes senere.

7.d
referat

Økonomi
8.a

Status
JBM udsender senere på mail

referat

Status blev forelagt.
JC indkalder JC, VH, JBM og ID til en økonomigennemgang.

8.b

Godkendelse af kvartalsrapport
Se bilag 8.b + bilag 8.b2

Sagsfremstilling
Beslutning

Godkendt
8.c

Endelig budget 2015
Se bilag 8.c

Sagsfremstilling
Beslutning

JBM færdiggør budget for 2015 med de aftalte ændringer. JC og JBM underskriver inden det sendes til
provstiet.
Revidering af regulativ for attestation af bilag for Bramdrup menighedsråd.
Forslag fra JC
8.d
Se bilag 8.d
Sagsfremstilling
Beslutning

Bilaget genbehandles i FU. Kirkegårdslederen kan fra kommende budgetår disponere over kirkegårdens
budget kvartalsvis.
8.e
Sagsfremstilling
Beslutning

9.
Sagsfremstilling
Beslutning
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10.

Se særskilt dagsorden for LUKKET MR-møde

referat

11:
12:

Eventuelt
Næste MR-møde

Tirsdag d. 4. november 2014 kl 18:00 – 18:30

Bramdrup, den 22.10.2014
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)

______________________________________________________________________________
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