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Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat

Afbud fra

BUA
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde

Godkendt
Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Besøg af Jakob Lysemose, provstiets personalekonsulent

4:
Max 1 time

Drøftelse og konklusion på et eventuelt kommende samarbejde mellem Lejrskov-Jordrup,
Harte og Bramdrup sogne, vedrørende bl.a. organistsamarbejdet.
Bilag 4 styk - Beklager det store omfang, men nødvendig information

Referat

5:

Jakob Lysemose redegør for tankerne bag et samarbejde.
Repræsentanter for MR deltager til mødet d. 24/11 – Bramdrup har forbehold for
gudstjenester der ikke ligger kl. 10.30, udover de allerede planlagte familiegudstjenester,
der ligger senere på søndagen.
Til mødet d. 24/11 ønsker vi at blive præsenteret for en halvårsplan fra 1. dec. 2015.
Planen udarbejdes i samarbejde af de tre sognes organister og Jakob Lysemose, hvor vi
kan se hvordan en fordeling af gudstjenestetidspunkter kan se ud.
Det er vigtigt at organisterne får mulighed for at tilkendegive holdning til et forpligtende
samarbejde, ud fra halvårsplanen.
Formandens punkt
a. Nyt
b. Tilbagemeldinger
- Orientering om præstesituationen
- Husk deadline for ønsker til kirkerenoveringen er den 29.10.2015. Der skal
sendes på mail til formanden.
- Orienteringsmødet den 18.11.2015

a.

Referat

b.
BUA havde sidste tjeneste i Bramdrup Kirke d. 18. oktober.
JLAN er ansat i vikarstilling fra 1. nov.
Liste for ønsker i forbindelse med kirkerenovering er udarbejdet og fremsendes til
arkitekten.
LV og JC er tovholder for orienteringsmødet.

6:

Referat
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Økonomi
a. Status – JBM udsender senere på mail
b. Kvartalsrapport Bilag 3 styk
c. Endelig budget 2016 – JBM udsender senere på mail
a: Gennemgået
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b: Kvartalsrapport blev gennemgået og godkendt.
c: Budgettet blev godkendt.
Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Budget 2016, Endelig budget afleveret d. 27-10-2015 13:08

7:

Referat

Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
b. Tiltag?

a.
Fint søndagssamvær med foredrag af tidligere medlem af Jehovas Vidner.
b.

8:

Referat

9:

Referat

10:

Orientering fra præsterne
a.

a.
LV gav en kort orientering.
Orientering fra kirkeværge
a.

a.
Kalkning og maling af kirke, kapel og våbenhus er afsluttet.
Ny port til garagen er bestilt.
Buskads bag kontorbygningen fjernes i december.
Orientering fra kontaktperson
a. Status på kirkesanger
b. Status på kordegn

a.
Der blev orienteret.
Referat

b.
Der blev orienteret.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)
11:

Referat

12:
Referat

13:
© 2015 BZ

FU fremlægger et forslag til afvikling af arrangementer (JC – LV)

SL mindede om at vi har vedtaget procedure som vi fastholder.
FU’s forslag bortfalder.
PUs program fra november 2015 til marts 2016. (SL)
Bilag 1 styk

Blev gennemgået.
Udvalg til at arrangere festmiddag for de frivillige fredag den 11. marts kl. 17:30
Følgende foreslås: VK – SL – ID – ES
- Invitation ud primo januar 2016
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Referat

14:

Referat

15:

Referat

16:

Referat

17:
Referat

18:
Referat

19:
Referat

20:
Referat

21:
Referat

22:
Referat
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Udvalget består af VK, SL og CM
Det foreslås at kontaktpersonen bemyndiges til at godkende medarbejdernes
kursusdeltagelse inden for et af menighedsrådet godkendt rammebeløb.
Herved bliver det muligt for kontaktpersonen at vurdere den enkelte medarbejders ønsker
og behov for et kursus og bevilge det, når det rigtige kursustilbud fremkommer, uden at
skulle afvente en behandling i menighedsrådet, som kan forsinke en tilmelding ud over
tilmeldingstidsfristen. (VH)

MR tilslutter sig forslaget.
ID undlader at stemme, idet hun ønskede det tilføjet, at al efter- og videreuddannelse af
medarbejdere sker efter en langsigtet plan for hver enkelt medarbejder og kirkens samlede
behov for yderligere kompetencer.
Valg af formand (hemmelig afstemning)

8 stemmer afgivet
7 stemmer for JC
1 stemme blank
Valg af næstformand (hemmelig afstemning)

8 stemmer afgivet
7 stemmer for BZ
1 stemme blank
Valg af kontaktperson

JBM valgt
Valg af kirkeværge

VH valgt
Valg af kasserer

JBM valgt
Valg af sekretær

VK og ID valgt
Valg af underskriftberettiget (Medunderskriver)

VH valgt
Valg af bygningskyndig

Ole Ahrendt valgt
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23:

Referat

24:

25:
Referat

Honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson?

Honorar for 2016 forbliver uændret. JC fremsender beslutning til Provstiudvalgets
godkendelse.
Næste MR-møde
Onsdag d. 18. november 2015 – BEMÆRK tidspunkt 18:00 – 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 3.11.2015
Eventuelt

JLAN takker for modtagelsen.

Se særskilt dagsorden for MRs interne forum

Bramdrup, den 29.10.2015
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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