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Afbud fra
VH
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde

Godkendt og underskrevet af de deltagende.
Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Formandens punkt
a. Nyt
b. Tilbagemeldinger
- Infostanderen ved Brugsen
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Indbydelse til studiedag d. 25.8. om udviklingsplaner for kirkegårde for gravere og
MR-medlemmer. Tilmelding ved næste MR-møde.
 Advokatregning ved tvist med Det Faglige Hus er dækket af 5 % midlerne fra
provstiudvalget.
 Infostanderen er sat op ved Brugsen.
Økonomi
a. Status
b. Godkendelse af kvartalsrapporten. Spørgsmål hertil skal helst mailes til
kassereren mindst 2 dage før MR-mødet. Bilag 5.b
c. Godkendelse af foreløbigt budget for 2016.
a. Taget til efterretning.
b. Godkendt.
c. Vi har fået udsættelse af provstiet, så budgettet skal op på mødet i juni.
Budgetudvalget arbejder videre med de på mødet nævnte foreløbige ønsker til
budgettet.
Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
Festgudstjenesten for Danmarks befrielse 5.5.2015 (samarbejde Logen-BK)
Konfirmationerne 1.5. + 2.5.
b. Tiltag?
- Brug af førstesalen i præstebygning (SL) Bilag 6.b1
- Børnecafe (SL) Bilag 6.b2
a. Logen takker for samarbejdet om arrangementet. Kirken var fuld. Stor succes. Ca.
120 deltagere.
Konfirmationerne: Glade konfirmander og familier.
b. God idé. MR bakker op om initiativet.
Orientering fra præsterne
a. Opfølgning på personalets onsdagsmøder
a. Møderne for alle ansatte med evaluering og planlægning af opgaver fungerer rigtig
godt.
Tilmeldingerne til næste års konfirmander er på vej ind.
Orientering fra kirkeværge
a. Orientering fra provstesynet
b. Brandsyn 29.4.2015 Bilag 8.b
c. Tilbud om alarmsystem til graverbygningen Bilag 8.c1+8.c2
a. Det skal undersøges grundigere om baggrunden for fugt i våbenhuset og bag
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alteret. Bygningerne og kirkegården vurderes som værende vel vedligeholdt.
b. Der var ingen bemærkninger.
c. Udsat til mødet i juni.

9:

Orientering fra kontaktperson
a. Åbningstider på kirkegården
a. Pga vakant stilling vil der være enkelte dage, hvor der ikke er personale på
kirkegården.

Referat

Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)
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Nyt fra PU
Der er enkelte arrangementer, hvor der mangler praktisk arbejde – er der nogen, der kan
hjælpe – eller kender nogen, der kan hjælpe? Bilag 10.
Aktivitetskalenderen blev gennemgået. Der er stadig arrangementer der mangler
arbejdskraft til. Skabeloner til plakater udarbejdes af VK og ID i sommerferien.
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Næste MR-møde
Torsdag d. 18. juni 2015
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 2.6.2015
Eventuelt

Referat

Se særskilt dagsorden for MRs interne forum

Bramdrup, den 21.5.2015
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Villy Høst

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

_____________________________________________________________________________________
Ida Damborg

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen
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______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

_____________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

_____________________________________________________________________________________
Birgit Urd Andersen (præst)
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