MENIGHEDSRÅDSMØDE

Dato:

Formandens initialer

22. april 2015 Kl. 19:00

JC

Sider i alt:

Ordinært MR-møde

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat

4:

Afbud fra
SL – VH - ID
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde
Blev underskrevet på sidste møde pga. regnskab 2014
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Formandens punkt
a. Nyt
b. Tilbagemeldinger
c.
a. FU har bestemt at mødereferat fra personalemøder fremover sendes til MR
Brandtilsyn på matriklen 29/4 2015

Referat

Ansøgning om hjertestarter er bortkommet hos Trygfonden, de opfordrer os til at
genansøge. JC har pr. dags dato afsendt ny ansøgning..

5:

Referat

6:

Økonomi
a. Status
b. Personalet har stillet forslag om at have kendskab til og råderet over egne
budgetter. Kassereren kommer med sine tanker om fordele og ulemper i forhold til
nuværende budget.
a. Der blev orientereret
b. Punktet blev behandlet, MR ønsker at imødekomme personalets ønske om
større indsigt i budgettet.
Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Afslutning med minikonfirmander (22.3.)
- Sogneaften (26.3.)
- Ost og vin (2.4.)
- Koncert med Midtlandskoret (21.4.)
b. Tiltag?
c. ”100 salmer – salmebogstillæg” udkommer 2016 – ønsker vi at købe 100 styk?
Et tillæg koster 149,00 kr., hvis ja, skal det på budgettet for 2016
a. Afslutning af minikonfirmander
Et arrangement der forløb godt. Et godt samspil mellem præst, kirkekulturmedarbejder samt minikonfirmand-lærer.
Sogneaften
En god og vedrørende aften.
Ost og vin (Skærtorsdag)
Mange positive tilbagemeldinger fra menigheden. Det overvejes at
gudstjenesten kan starte lidt tidligere end kl. 19.30.

Referat

Koncert med Midtlandskoret
Fantastisk flot koncert, desværre kun 20 tilhørere.
b.
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c. Enstemmigt vedtaget at MR køber 100 stk. af tillægget ”100 salmer –
salmebogstillæg” + koralbog til tillægget.
7:

Orientering fra præsterne
ID er vagt i konfirmationsstuen i forbindelse med konfirmationsposer.
Det skrives på hjemmesiden ”Det er muligt at aflevere telegrammer i Sognegården på
konfirmationsdagen, 1 time før konfirmation.”
Der udleveres kun konfirmationsposer til konfirmanden eller dennes familie.

Referat

Konfirmationstur til København.
5. maj arrangement i samarbejde med Logen Saxum.
Der ringes 15 minutter den 5. maj kl. 8.00 i fbm 70 året for Danmarks Befrielse.
8:
Referat

9:
Referat

Orientering fra kirkeværge
Miljøhuset har været på besøg, i forbindelse med APV undersøgelser, som vi har tilmeldt os
gennem provstiet. I 2015 skal der foretages vurdering af det psykiske arbejdsmiljø.
Orientering fra kontaktperson
MJM skal organisere og udvikle det frivillige arbejde.
MJM sørger for at ajourføre indhold i børneposer i kirken.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)

10:

Referat

11:

Hjælp til kirketjeneren i spidsbelastninger (Alle Helgen – jul – konfirmation – store
begravelser?
Personalet foreslår, at der oprettes en pulje med tilkaldevikarer.
JC – JBM og CM arbejder på en løsning til hjælp i spidsbelastninger.
Hvem hjælper Logen mandag den 4.5.2015 med borde og stole, samt borddækning i
sognegården?
Hvem hjælper tirsdag den 5.5.2015 med kaffebrygning og oprydning?
4. 5. 2015 kl. 19:
ES

Referat

5. 5. 2015 kl. 17:
JBM
LV sørger for at informere Logen om ovenstående tidspunkter.

12:
Referat

13:

14:
Referat
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Aktivitetskalender fra programudvalget. Der skal findes ansvarlige, hvor der mangler (gul
markering). Bilag
Datoerne blev gennemgået fra 16. april frem til og med 1. november.
Næste MR-møde
Torsdag d. 21. maj 2015
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 6.5.2015
Eventuelt
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Se særskilt dagsorden for MRs interne forum

Bramdrup, den 22.4.2015
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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