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Afbud fra
JBM – BUA – ID - VH?
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde

Godkendt og underskrevet
Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Formandens punkt
a. Nyt
b. Tilbagemeldinger
- Infostanderen ved Brugsen
- Hjertestarter fra Trygfonden
Der er i provstiet oprettet en initiativpulje – der kan søges midler fra denne, hvis MR finder
på nye og ikke tidligere afprøvede projekter.
Der er forsat dialog med Hansenberg om færdiggørelse af infostander ved Brugsen. Der er
nu 2 nøgler til hver forening tilknyttet infostanderen. JC fordeler disse.

Referat

Der er bevilliget en hjertestarter og vi bliver efter sommerferien kontaktet for hhv.
undervisning i brugen af denne samt opsætning.
LL har påbegyndt et arbejde med rensning af vores stole i Sognegården.
Provstiudvalget inviterer til frokostmøde i Sognegården for MR lørdag d. 31. oktober kl.
10.45. Det forventes at hele MR deltager.

5:

Økonomi
a. Status
b. Godkendelse af foreløbigt budget for 2016.
Beslutningsprotokollen skal underskrives denne aften
a. I kassererens fravær, intet at bemærke.

Referat

6:

Referat

7:

b. Godkendt og underskrevet
Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Budget 2016, Bidrag budget afleveret d. 10-06-2015 10:19

Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
b. Tiltag?
a. Det blev vedtaget at lave en guide til dåbsforældre og deres gæster.
Orientering fra præsterne
a.

a. Der bliver 4 konfirmandhold 2015/2016
Referat

8:
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Orientering fra kirkeværge
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a. Tilbud om alarmsystem til graverbygningen Bilag 8.c1+8.c2 (Punkt fra sidste MR)
b. Igangsættelser af vedligeholdelsesarbejder i henhold til provstesynet
c. Anlæggelse af terrasse ved sognegården

a. Der er indkommet et uopfordret tilbud om nyt alarmsystem til graverbygningen. Det
blev besluttet at beholde det nuværende system.
Referat

b. Der blev orienteret om igangsættelser af vedligeholdelsesarbejder jf. provstesynet.
c.

9:

Anlæggelse af, den tidligere vedtagende, terrasse igangsættes på nordsiden af
Sognegården.

Orientering fra kontaktperson
a. Orientering om ansættelse af ny gravermedhjælper (JC)
b. Orientering om korpiger (SL)

a. Jonas Vedel Kaiser er ansat som ny gravermedhjælper pr. 2. juni 2015
Referat

b. På grund af manglende tilgang ophører koret pr. 12. juni 2015. MR takker korpiger
for deres indsats i Bramdrup Kirke.

Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)

10:

Referat

Udvalget fremlægger deres tanker omkring renovering / udvidelse af kirken?

Udvalget fremlagde den nuværende status. FU indkalder til møde med arkitekt i efteråret.

11:
Referat

12:
Referat

13:

14:

Næste MR-møde
Tirsdag d. 18. august 2015
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 4.8.2015
Eventuelt

Referat

Se særskilt dagsorden for MRs interne forum

Bramdrup, den 18.6.2015
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich
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______________________________________________________________________________________
Villy Høst

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

_____________________________________________________________________________________
Ida Damborg

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

_____________________________________________________________________________________
Birgit Urd Andersen (præst)
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