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Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat
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Afbud fra ES

ID ikke fremmødt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde

Godkendt og underskrevet
Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden kommentarer
Formandens punkt
- Nyt
- Orientering om ad hoc udvalg
- Til adventsarrangementet er der nedsat et udvalg bestående af JC – VH –
JLAN + 2 repræsentanter fra Borgerforening. Mødet afholdes den
12.10.16 kl. 17:30
- Teater Wunderbar: FU har givet præsterne lov til at bestille dem til den
23.11. kl. 12:00. (Konfirmandundervisning)
- Orientering om Udbetaling Danmark – barselsrefusion
- Energimærkning
-

Tilbagemeldinger
Budgetsamråd 30.8.16 (JC) (køkken og stianlæg godkendt)

NYT:
FU har spurgt VH om og fået positiv tilkendegivelse om at VH forsætter i de to udvalg for
hhv. køkkenrenovering og kirkerenovering.
Vedr. adventsarrangement er det aftalt at Borgerforeningen står for det praktiske.
MR står for gudstjenesten.
Organisten og kirke & kulturmedarbejder deltager og spiller til sangene i Sognegården.
Arrangementet bliver gratis for deltagerne. Udgifter til arrangementet deles ligeligt mellem
MR og Borgerforening.
Teateret Wunderbar – kommer 23.11 opfører en forestilling kl. 12. Stykket er henvendt til
8. årgang.

Referat

Barselsrefusion for tidligere gravermedhjælper er blevet genoptaget og udbetaling har
fundet sted.
Alle bygninger over 60 kvm skal energimærkes – udgifter til dette skal i første omgang
dækkes af kirken, men kan søges dækket af Provstiet efterfølgende.
Tilbagemelding:
På budgetsamrådet er der tilkendegivet at Bramdrup Kirke har fået tildelt kr. 400.000 til
køkkenrenovering og kr. 100.000 til etablering af stianlæg mellem kirken og sognegården,
med fast kørebelægning.
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5:

Økonomi
a. Status Bilag kommer på mail
b. Kvartalsrapport (3. kvartal) Det er næsten sikkert at vi har kvartalsrapporten
inden onsdag – JBM sender ud når han modtager den
c. Regnskab 2015 – behandling af protokollat og revisorpåtegning. Bilag 5c1 + 5c2
d. Endelig budget 2017. Dette kræver at referatet underskrives på mødet, plus
stempel fra dataarkivet skal være indført. Bilag kommer på mail
a.
b. Status er svær at gennemskue, da der har været asymmetriske udbetalinger i
efterået.
c. Kvartalsrapporten blev gennemgået og taget til efterretning.

Referat

d. Protokollatet og revisorpåtegning forelagt og taget til efterretning.
e. Endeligt budget 2017 godkendt.
Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Budget 2017, Endelig budget afleveret d. 10-10-2016 09:33

6:

Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Sensommerfest med fernisering
- Orienterings- og opstillingsmøde
- Høstgudstjeneste
- Søndagssamvær
b. Tiltag?

a. Ris/ros afholdte arrangementer
Sensommerfest med fernisering
Da arrangementet var et familiearrangement, skal det tænkes i at der ikke bliver proppet
for meget program ind på den korte tid.
Orienterings- og opstillingsmøde
Der overvejes hvordan der kan skabes endnu større opmærksomhed om fremtidige MRvalg.
Referat

Høstgudstjeneste
En skøn gudstjeneste og en dejlig oplevelse med vores gode børne-/spirekor. Det er
blevet bemærket i menigheden at børnekorene gør det virkeligt godt.
Søndagssamvær
Et godt og velopbygget foredrag.
Søndagssamvær stilles i bero i 2017, se endvidere kirkebladet der udkommer ultimo
oktober/primo november.
b.
Ingen indkomne forslag til behandling.

7:

Referat
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Orientering fra præsterne
a. Orientering

Luthertavler er indkøbt til brug i konfirmandundervisning. Et spændende og godt
undervisningsmateriale.
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Teatergruppen Wunderbar kommer 23. november – MR er inviteret til at deltage.
Program for Reformationsjubilæet blev præsenteret.
Provstiet indsamler alle foredrag etc der foregår i 2017, alt samles i en fælles
landdækkende hjemmeside.
Kirken har haft et samarbejde med 3. årgang og centerklassen på 5. årgang.
I år bliver der 7 læsninger 3. søndag i advent.
Bofællesskabet har 2 beboere der kommer hver fredag formiddag i en time og laver
diverse småopgaver til glæde for dem og for menigheden. Beboerne har hver en hjælper
med i den tid de er her.

8:

Orientering fra kirkeværge
a. Kalkning af kirketårn – Orientering og beslutningspunkt
b. Renovering af kirkedige – 3 bilag 8b1 + 8b2 + 8b3 - Orientering og
beslutningspunkt
c. Lyddæmpende væg
d. Billeder lokalhistorisk arkiv
e. Alternativ tlf. system – Orientering og beslutningspunkt
f.

AV systemer i mødelokaler – Bilag 8f – Orientering og beslutningspunkt

g. Andet
a. Kalkning af kirketårn
Kalkningen er ikke udført, VH rykker for at få det udført i indeværende år
alternativt senest maj 2017. Endvidere skal kapellet kalkes uden
beregning jf. aftale.
b. Renovering af kirkedige
De to indhentede tilbud blev gennemgået – Kjeld Larsen & Søn får
opgaven. CM kontakter entreprenøren og beder dem påbegynde
opgaven.
c.
Referat

Lyddæmpende væg
Der er etableret ny beklædning på den lyddæmpende væg i det lille
konfirmandrum.

d. Billeder lokalhistorisk arkiv
Der er ophængt billeder i foyeren i Sognegården.
e. Alternativ tlf. system
Der blev orienteret om evt. muligheder for nyt telefonsystem. VH kontakter
TDC for at høre om muligheden at komme ud af Scale-systemet.
f.

AV systemer i mødelokaler
Der arbejdes videre med tilbud.

g. Andet
Ikke yderligere til orientering

9:
Referat
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Orientering fra kontaktperson
a.

MUS-samtaler forventes afsluttet ultimo november.
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10:

Referat

11:

Referat

12:

Referat

13:

Referat

Det kommende MRvalg
- Sidste nyt fra valgbestyrelsen

Alle kandidater er blevet valideret og godkendt.
Valget aflyses da der ikke er indkommet yderligere lister end den der blev udarbejdet på
opstillingsmødet 13. september.
Annoncering af aflysning bekendtgøres fra prædikestolen 16. oktober og 23. oktober 2016.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)
Tilbagemelding fra VH om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i
Fælleskrematoriet den 30.9.2016

På mødet blev den nye vedtægt godkendt.
VH anbefaler at det nye MR udpeger en repræsentant til at deltage i partsmøder i
Fælleskrematoriet.

Kirkerenovering og - eller kirkeudvidelse.
Orientering fra mødet med provstiudvalg, stiftets konsulenter, kongelig bygningsinspektør
og Nationalmuseets repræsentant den 6.9.2016. Bilag 12.1 + 12.2

Det videre arbejde forsætter i kirkerenoveringsudvalget.

PUs kalender for efteråret 2016 - 2017
Bilag 13

Kalender blev fremlagt.

14:

Næste MR-møde
Torsdag d. 8.12.2016
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 29.11.2016

15:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 12.10.2016
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Villy Høst
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______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

_____________________________________________________________________________________
Ida Damborg

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

_____________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præst)
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