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Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde

Underskrevet
Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Formandens punkt
a. Nyt
b. Tilbagemeldinger
- Arkitekten deltager den 23. september 2015
- Indretning af 1. salen (til spire- og børnekoret)
- Budgetsamråd d. 27.8.2015
- Orientering om en henvendelse vedr. infoskabet
- Orientering om indkøb i Bramdrup sogn

a.:
b.:
- Møde med arkitekt d. 23. september kl. 19 efterfølgende MR-møde.
- Der er fuld gang i indretningen af 1. sal
- Budgetsamråd d.27.8.2015 i Brændkjær Kirken, JC deltager
- Det er ikke muligt at Toften kan benytte ”vores” side i infoskabet, da kirken allerede
benytter pladsen til fulde.
- Der lavet et oplæg til fælles indkøb. Oplægget er udformet af oldfrue, kordegn, graver og
kirke- og kulturmedarbejder. Når denne er færdigudarbejdet rundsendes den til MR.
Økonomi
a. Status (Bilag kommer direkte fra JBM)
b. Kvartalsrapport. Evt. spørgsmål hertil må gerne mailes til kassereren to dage før.
(Bilag 5.b 1-3)

a. Der blev orienteret
b. Kvartalsrapport er fremlagt og godkendt
Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
b. Tiltag?
- Skal der samtalekort til orienteringsmødet i november? (Bilag)
- Møde i Harte sognegård d. 9.9.15 kl. 19:00 vedr. gensidig vikarforpligtigelse for
fx organisten. (Bilag 6.1) Hvem i MR deltager?
- Provstiudvalget ønsker en tilkendegivelse af ønske om personalesamarbejde på
tværs af sognene. (Bilag 6.2)

a:
b:
- Der blev uddelt samtalekort, som skal bruges til orienteringsmødet d. 18. november kl.
19.30. På mødet til september nedsættes en styregruppe for aftenen. MR kan fremsende
forslag til FU omkring afvikling af mødet. Deadline for dette er 8. september
- Til mødet med gensidig vikarforpligtelse i Harte d. 9. september deltager JC, ES, JBM og

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

18. august 2015 Kl. 19:00

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
BZ.
- JC og BZ fremsender svar til provstiet, om hvordan vi nu har personalesamarbejde på
tværs af sognene og hvilke muligheder vi ser for øvrige samarbejder i fremtiden.

7:

Orientering fra præsterne
a.

a.:
- Præsterne orienterede
Referat

8:

Referat

- Telefonsvarer på kordegnekontoret skal nulstilles
- LV og Asger H. Nielsen holder fælles gudstjeneste søndag d. 28. februar, mere herom
senere.
Orientering fra kirkeværge
a.
b.

a:
- Der er påbegyndt udvendigt malearbejde på sognegård og kontorbygningen.
- Der iværksættes algebehandling af tagene på Sognegården og kontorbygningen.
- Der indkøbes gulvbeklædning til lokalet hvor der skal være tegne- & maleaktiviteter.
b:
MR har besluttet at droppe opførsel af en terrasse på nordsiden af Sognegården. Der
indkøbes havemøbler i stedet. CM og VH foretager indkøbet.

9:

Referat

Orientering fra kontaktperson
a. Kordegnesituationen
b. Er der behov for en kirkesanger?

a:
Kordegnen har opsagt sin stilling pr. 31. august. Eva Sunesen vikarierer pr. 1. september.
Der opslås stillingsopslag på JobNet.
Hjemmesiden opdateres.
b:
Der opslåes et stillingsopslag for en kirkesanger ved Bramdrup Kirke.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)

10:

Referat

11:

Tilmelding til hjertestarter-kursus blandt medarbejdere og øvrige interesserede? (JC)
Der afholdes hjertestarter-kursus d. 28. oktober kl. 12 – 16 og 16.15 – 20.15 for ansatte.
JC sørger for dannelse af hold og giver deltagerne besked.

Hvem ønsker at deltage i Stiftsmødet fredag den 4. september kl. 15:30 i Haderslev? (JC)
Formanden stiller forslag om ægtefællers deltagelse i Stiftsmøde.

Referat
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For stemmer: JC, JBM, VH og BZ
I mod stemmer: ID, SL og VK
Blanke stemmer: LV og ES
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JC indsamler tilmeldinger fra ansatte og MR og sørger for samlet tilmelding.
JC bestiller bord på Harmonien til de tilmeldte.

12:
Referat

13:

Næste MR-møde
Onsdag d. 23. september 2015
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 8.9.2015

14:

Eventuelt

Referat

Se særskilt dagsorden for MRs interne forum

Bramdrup, den 18.8.2015
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 (Kbf. præst)

_____________________________________________________________________________________
Birgit Urd Andersen (præst)
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