MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

23. september 2015 Kl. 19:00

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
Besøg af arkitekt Thomas Kehlet Larsen, Odense (Firma: A-arkitekter,
Dehmandsvænget 30, Odense S.)
0:

Referat

1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat

4:

Vi starter i mødelokalet, og går derpå i kirken
MR og arkitekt debatterede muligheder for renovering og udvidelse. Efter afstemning gav
MR enstemmig mandat til arkitekt udarbejder oplæg om renovering.
Afbud fra
BUA – CM
ID fremmødt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR-møde

Godkendt uden kommentarer
Godkendelse af dagsorden

Pkt. 5b blev tilføjet
Formandens punkt
a. Nyt
Orientering om præstesituationen
b. Tilbagemeldinger
- Der bliver indkøbt et kamera, som placeres ved kirke- og kulturmedarbejderen
- Køkkenudvidelse – svar fra provstiudvalget
- Nedsættelse af et køkkenudvalg?
a. Der blev orienteret.
b.
Under provstiudvalget besøg d. 31/10 gennemgåes ønsker for køkkenrenovering. Der
nedsættes et udvalg til dette. Udvalget består af Oldfrue, Else Madsen og BZ.

Referat

Kirke- og kulturmedarbejder indkøber kamera til brug i kirke og sognegård.
Lejrskov-Jordrup, Harte og Bramdrup Kirke er inviteret til dialog om eventuelt fremtidigt
organistsamarbejde.

5:

Økonomi
a. Status
b. Regnskabsprotokollat for 2014 og underskrift af denne
a. Status blev gennemgået

Referat

6:

b. Påtegninger fra revisor blev behandlet og bliver taget til efterretning.
Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
b. Tiltag?
c. Gruppedrøftelser ved orienteringsmødet i november
FU har et oplæg.
- De udleverede kort vs egne spørgsmål.
- Hvordan får vi 9 mennesker fra Bramdrup sogn, der har hjerte for kirkelivet, ind i
menighedsrådet (MR-valg i 2016)?
a. LV takkede for hjælp til foredrag d. 10. september, det var en god aften.

Referat

b.
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c.

7:

JC fremlagde forslag til debatform på orienteringsmødet.
LV er tovholder for ad hoc gruppe, der fremlægger debatspørgsmål på MR-mødet
i oktober, der skal bruges på orienteringsmødet.

Orientering fra præsterne
a.
a. LV fortalte om et skønt medarbejderarrangement.

Referat

b. LV fortæller at Børne- og undervisningsminister Ellen Trahne Nørby har fremsat
forslag om at konfirmandundervisning som forsøg skal være valgfag. LV har
meddelt at Bramdrup Kirke gerne vil være med i dette forsøg.
c.

8:

Referat

9:

Referat

Der er udsendt invitation til dåbsjubilæum, 55 børn med familier er inviteret.
Der er udsendt 55 invitationer til pårørende til Alle Helgens-gudstjeneste.

Orientering fra kirkeværge
a.
a. Der er foretaget udvendig vedligehold af Sognegård og kirke.
CM arbejder videre med kirkegårdsrenovering.
Kaffemaskine har haft service.
Der er indkøbt havemøbler og ny port til carporten.
Der er indkøbt taburetter og gulvtæppe til et værelse på 1. salen.

Orientering fra kontaktperson
a. Status på kirkesanger
a. JBM har udarbejdet foreløbigt forslag, som er sendt til godkendelse hos Jakob
Lysemose.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)

10:

Referat

PUs program fra september 2015 til marts 2016. (SL)
Se bilag

SL gennemgik listen og arrangementer blev bemandet frem til medio november 2015.
MR-datoer for foråret 2016 er som følger:

11:
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12:
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Tirsdag den 26. januar
Onsdag den 16. marts
Tirsdag den 12. april
Torsdag den 12. maj
Tirsdag den 7. juni



Festmiddag for de frivillige fredag den 11. marts kl. 18:30

Starttidspunkt for frivillig-fest ændres til kl. 17.30.
PR-udvalget vil foreslå, at kirken fremover annoncerer to gange i måneden i Kolding
Ugeavisen – omkring den 1. og den 15. som det nu passer med onsdagsudgaven.
Ovenstående for at lave de besparelser vi kan på annonceringen

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

23. september 2015 Kl. 19:00

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt

Referat

13:

14:

Referat

Det besluttedes at samle annoncering til to gange om måneden.
Næste MR-møde
Torsdag d. 29. oktober 2015 - Mødepligt pga. af valgene!
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 5.10.2015
Eventuelt

Dagsorden til MR-møder skal være offentlig, fremadrettet uploades den på kirkens
hjemmeside.
Telefonsvareren på kordegnekontoret er nu opdateret.
VH minder om at Sognegården skal aflåses når den forlades. Dette tages op på
medarbejdermøde d. 30. september.

Se særskilt dagsorden for MRs interne forum

Bramdrup, den 23.9.2015
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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