MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

12. april 2016 Kl. 19:00

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat
19:00
Gæst
Max 30 min.

Referat

Afbud fra

Der er afbud fra ES
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde

Er underskrevet ved sidste møde
Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Besøg af projektmedarbejder Hanne McCollin vedr. MR-valg 2016
Efterfølgende kort evaluering og debat
Workshop med erfaringer fra opstart af et nyt menighedsråd erfaringer såvel gode som
mindre gode.
Evaluering og debat foretages på et møde i valgbestyrelsen.
Besøg af arkitekt Thomas Kehlet Larsen vedr. kirkerenovering

19:30
Gæst
Max. 1 time

Efterfølgende evaluering og drøftelse af videre forløb
Kirkerenoveringsudvalg: BZ – VH – JC – ID – LV - JLAN
Bilag

Spændende oplæg fra Thomas Kehlet Larsen.
Referat

Pause 10 min.

Der arbejdes videre i kirkerenoveringsudvalget.
Formanden kontakter arkitekten for at få indføjet små rettelser inden projektet fremsendes
til provstiet.
Kaffepause, derpå afsked med vore gæster
Formandens punkt
a. Nyt
Valgbestyrelse: VH (formand) – JC – VK
Udvalgsposter ved kirken – opdatering
Telegramvagt ved konfirmationerne den 22. og 23.4.?

4:
b. Tilbagemeldinger
- Brev sendt til formanden for Borgerforeningen
- Brev til alle frivillige er sendt. Mødet bliver 19.4.16 kl. 9:30
- Afslag fra provstiudvalget vedr. flygel – hvad gør vi nu?
- MR-medlemmer – hvem genopstiller til MR-valg 2016?
a.
VH er valgt som formand for valgbestyrelsen.
Referat

JLAN er indtrådt i Programudvalg og PR og kirkebladsudvalg.
Telegramvagter bliver hhv. JC og VH. Det er muligt at aflevere telegrammer fra kl. 8.30
begge dage.
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b.
Mødet d. 12. maj flyttes til 17. eller 18. maj. Formanden meddeler snarest ny mødedato.
FU har besluttet at udgifter til flygel finansieres af egne midler i første omgang.
Formanden ønsker at alle MR-medlemmer inden sommerferien meddeler om de
genopstiller til MR-valg 2016.

5:

Økonomi
a. Status
b. Bilag til regnskabsinstruks. Bilag kommer senere på mail fra JBM
a. Status gennemgået.

Referat

6:

b. Der blev orienteret
Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Bogreception 20.3.16
- Påsken 2016
- Sogneaften 31.3.2016 (Mikael Busch)
b. Tiltag?
a.
Arrangementer har været godt besøgt.

Referat

b.

7:

Referat

8:

Orientering fra præsterne
a.

God tur til København med årets konfirmander.
Orientering fra kirkeværge
a.

Der er sendt skrivelse til provstiet vedr. anlæg af sti mellem kirkens p-plads og Majvænget.
Referat

Der skal snarest prioriteres kalkning og maling af kirken.
Der er overvejelser om etablering af en mere fast belægning på udvalgte stier på
kirkegården.

9:

Referat

Orientering fra kontaktperson
a. Status på stillingen til kirke- og kulturmedarbejder
b. Status på stillingerne til gravermedhjælper
c. Orientering om kordegnevikar (status)
a. Pr. 1. maj er Camilla Holm Svanberg ansat som Kirke- og kulturmedarbejder
b. Pr. 1. marts er Erik Fauerskov Ravn ansat som fuldtids gravermedhjælper
Pr. 4. april er Simone Scheel Boysen ansat som deltids gravermedhjælper
c.

10:
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Endnu ingen afklaring, dog er sommeren 2016 på plads.

Vil menighedsrådet ved Bramdrup Kirke acceptere at Fælleskrematoriets regnskab bliver
et biregnskab til Bramdrup sogns regnskab?
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Opsummering ved VH
Bilag 10.
(Se evt. de tidligere udsendte bilag fra MR 16.3.2016)

Referat

Afstemning:
For stemmer 5
I mod stemmer 1
Underlader at stemme 3
ID stemmer imod idet hun mener, at opgaven bør varetages af et af de store
menighedsråd, der har personale til at varetage regnskabsfunktion.

11:

Vedtagelse af diverse vedtægter:
- Kassereren
- Kontaktpersonen
- Sekretæren
- Kirkeværgen
- Det stående udvalg
- Forretningsorden for Bramdrup sogns menighedsråd
Bilag 11a-b-c-d-e-f

Referat

Vedtægter blev vedtaget.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)

12:
Referat

13:

14:

15:
Referat

Næste MR-møde
Torsdag d. 12.5.2016 – NY DATO annonceres snarest. NY DATO: 17.5.2016 kl. 19:00
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 3.5.2016
Eventuelt

Væghængt whiteboard i MR-lokalet etableres.

Bramdrup, den 12.4.2016
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Villy Høst

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

_____________________________________________________________________________________
Ida Damborg
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______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

_____________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præst)
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