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Afbud fra

ID ikke tilstede

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde

Referat fra sidste møde er ikke klar til underskrift.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Formandens punkt
a. Nyt
JP har bedt om aktindsigt
b. Tilbagemeldinger
Sidste nyt om idéer til et evt. kommende organist-samarbejde
Hjertestarteren er opsat
Annoncen er sendt vedr. præsteopslaget

a. JyllandsPosten har udbedt aktindsigt om vederlag for MR-medlemmer hos
Kirkeministeriet
b.
Bramdrup Kirke har forsat stort ønske om at fastholde kl.10.30 gudstjeneste – der
indkaldes til nyt møde med præster og organister i feb. 2016.
Referat

Hjertestarteren er nu opsat og tilmeldt Alarmcentralen og tilmeldt en App.
Annoncen vedr. præsteopslag er nu offentliggjort, der er ansøgningsfrist 28. dec
Arkitekt Thomas Kehlet-Larsen var på besigtigelse i kirken i uge 48, der forventes udkast
fra arkitektfirmaet omkring årsskiftet.
LV sørger for velkomsthilsen til den nye præst i Lejrskov-Jordrup.
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Referat
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Økonomi
a. Status – JBM udsender senere på mail

Der blev orienteret om status

Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
Kort evaluering af orienteringsmødet den 18.11.
b. Tiltag?

a. Orienteringsmøde: Der var god debatlyst i gruppearbejdet.
FU finder dato for afholdelse af orienteringsmøde i 2016.
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Adventsgudstjeneste forløb fint – der blev serveret og spist 600 æbleskiver. Der bør laves
mindre gløgg. Et dejligt traditionsrigt arrangement for både børn og voksne.
b.
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Referat
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Orientering fra præsterne
a.

I denne uge er der praktikant fra 8. årgang i Bramdrup Kirke.

Orientering fra kirkeværge
a.

Der iværksættes maling af konfirmandlokalerne i indeværende år.
Port til garage leveres og monteres ultimo 2015/primo 2016.
Referat

Styring til varme i Præstegården bliver udskiftet.
Fældning af læbælte på kirkegården iværksættes uge 51/2015.

9:

Orientering fra kontaktperson
a. Status på kirkesanger
b. Status på kordegn

a. Britta Nordly og Hanne Nyegaard er ansat pr. 29. november.
Referat

b. Eva Sunesen ansat pr. 1. september.
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Referat

Tilbagemelding fra ad hoc gruppen vedr. køkkenrenovering (BZ)
Må udvalget gå ud og indhente 2 tilbud?
Bilag

Ad hoc gruppen indhenter forslag fra køkkenfirmaer.
VH vil gerne deltage ved møde med køkkenfirmaerne.
Status på festmiddagen for de frivillige fredag den 11. marts kl. 17:30 (SL – VK – CM)

Der arbejdes på festmiddagen i udvalget.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)
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Næste MR-møde
Tirsdag d. 26. januar 2016
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 13.1.2016
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Bilag med mødedatoer m.m. for 2016

14:

Eventuelt

Referat

Se særskilt dagsorden for MRs interne forum

Bramdrup, den 8.12.2015
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)

_____________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præstevikar)
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