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Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR-møde

Referatet gik rundt til underskrift
Godkendelse af dagsorden

Godkendt med en tilføjelse af pkt. 7.B.
Formandens punkt
a. Nyt
- Nyt fra formandsmødet d. 27.1.2016
- Menighedsrådsvalg 2016
- Evaluering af samarbejdet med Miljøhuset, Vejle (APV)
- Evaluering af samarbejdet med TV Kolding
- Generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd, 1.3.2016
- Bogreception 20.3.2016
- Invitation til møde om at byde flygtninge velkommen til kommunen.
b. Tilbagemeldinger
- Status på indkøb af klaver/flygel til sognegården
- Indgået forlig vedr. organistvikar
- Status på kirkerenovering

Referat

a. Reformationsjubilæet 2017 blev drøftet. Der er fokus på at folkeliggøre dette.
Der vil blive et alsangsarrangement på Axel Torv, samt et fælles arrangement
for alle sogne med bagværk under titlen ”Luther Lagkage”.
JC har arrangeret at Hanne McCollin, kommer ved næste MR-møde - om
menighedsrådsvalg.
Vi fortsætter samarbejdet med Miljøhuset. (APV)
Vi har sendt evaluering til provstiudvalget, hvori vi gør opmærksom på at
samarbejdet med TV Kolding ikke er tilfredsstillende.
JC deltog i generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd, hvor
Biskoppen orienterede om møder med alle borgmestre om fejring af
reformationsjubilæet. Valgbestyrelsen inviteres til møde om
menighedsrådsvalg d. 10.8.16 i Brændkjær kirken.
LV udgiver en ny bog, hvor der i sognegården er en lille bogreception.
JC har fået invitation til et møde for foreninger om, hvordan vi kan byde
flygtninge velkommen til kommunen. VH deltager.
b. JBM, JC og VH var med Heine i Odense og vurdere flygel. Der er kommet
tilbud på flygel på ca. 85.000 kr. incl levering, tilretning af nodestativ samt
stemning, efterregulering, dækken, hjul og befugtningsanlæg. Vi tiltræder
tilbuddet.
Der blev orienteret om aftale med organistforeningen.
Arkitekt er klar med et forslag til renovering. Han er inviteret til næste MRmøde.
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Økonomi
a. Status
b. Bilag til regnskabsinstruks. Bilag 5b
c. Godkendelse af årsregnskab 2015. Se mail fra JBM den 2.3.2016
Kræver at MR-referatet underskrives inden mødet slutter.
a. Godkendt
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b. Punktet genoptages på næste MR-møde, for revidering af afsnit om debitorkort til
Super Brugsen.
c. Årsregnskabet er godkendt.
Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Regnskab 2015, Afleveret d. 14-03-2016 15:07

6:

Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Fastelavn 7.2.
- Foredrag ved Uffe Gjerding 25.2.
- Fællesgudstjeneste + arrangement i sognegården 28.2.
- Indsættelse af Jette. 6.3.
- Påskemusical 12.3.
- Sogneindsamling + børneloppemarked 13.3.
-

Evaluering af festmiddagen for de frivillige fredag den 11.3.

b. Tiltag?

Referat
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a. Fastelavn: Fint arrangement. 90 - 100 i sognegården.
Foredrag om Syrien: ca. 30 deltagere.
Arrangement 28.2.: ca. 60 deltagere.
Indsættelse af Jette var en festlig dag.
Påskemusical: Flot arrangement. 44 tilhørere. Desuden en koncert for
indskolingen på skolen.
Indsamling og loppemarked: Indsamlet kr. ca. 20.600. Alle 20 ruter blev afsat. Ca.
25 boder.
Frivilligfesten: 56 deltagere. God tilbagemeldinger fra personalet. Ros til gruppen
bag arrangementet.
b.
Orientering fra præsterne
a. Opsamling fra orienteringsmødets gruppearbejde i november 2015
b. Forslag om månedlige kaffemøde med frivillige og Lene Larsen.
c. Orientering
a. Bilag udleveret på mødet. Punktet udskydes til et af forårets møder.
b. Det besluttedes at igangsætte forsøget på at skabe fællesskab om det frivillige
arbejde i sognet. JC inviterer til det første møde.
c. Konfirmandtur til København d. 29.3.16;
Orientering fra kirkeværge
a. Revidering af kirkegårdsvedtægter. Bilag 8a
b. Plejeplan for kirkegården
- Plejeplanen er udarbejdet af graveren og skal være bindeledet mellem den
overordnede målsætning og det daglige arbejde på kirkegården.

8:
Planen vil være lagt frem ved mødet. Den er alt for stor at sende via mail.
-
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En drøftelse af hvordan vi udtrykker menighedsrådets mål for kirkegårdens
udtryk og det daglige arbejde.

a. Godkendt.
b. Der laves 2 eksemplarer af plejeplanen, der stilles på kordegnekontoret, som kan
lånes til nøjere gennemlæsning. Punktet tages op på et MR-møde inden
sommerferien, hvor vi beslutter MRs mål med kirkegården.
Orientering fra kontaktperson
a. Orientering om kirke- og kulturmedarbejderen
b. Orientering om gravermedhjælperen
c. Orientering om kordegnevikar
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Ansættelsesudvalget har givet tilsagn om at fortsætte (JC)
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a. Vi har med beklagelse modtaget kirke-kulturmedarbejderens opsigelse pga
flytning fra byen. Jobopslag er ude og ansøgningerne er begyndt at komme ind.
Timetallet er sat op med 2 timer, der træder i stedet for rådighedstid.
b. Gravermedhjælper har opsagt sin stilling. Jobopslag er ude og ansøgningerne er
begyndt at komme ind.
For begge stillinger gælder det, at MR ønsker at der kaldes flere til samtale.
c. Der forsøges flere muligheder for at lave aftale med en vikar for kordegnen.
Tilbagemelding fra ad hoc gruppen vedr. kalenderstyring
Bilag 10
Forslaget om at træffe aftale om Kaboo fra DKM - samme firma, der står for hjemmesiden
blev tiltrådt.
Der var ønske om at gravermedhjælperen også deltager i kursus.
Tilbagemelding fra lokalforeningsmødet 1.3.2016
Orientering ved BZ – LV
Bilag 11
JC skriver til Borgerforeningen om vores evaluering af adventsarrangementet forud for
mødet i august 2016.
Der var forslag fra Lokalrådet om at lave et bænkearrangement omkring infostanderen.
Der søges penge fra bydelspuljen 2016.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)
Fælleskrematoriets fremtid (VH)
Bilag 12a + 12b
Punktet tages op på næste MR-møde. Referaterne gennemgås for tidligere vurderinger af
opgaven.
Indkøb af malerier til sognegård og mødelokaler.
Bilag 13

Udsættes til et af forårets møder.
Forslag fra Ida Damborg.
Bilag 14

Udsættes til et af forårets møder.
Næste MR-møde
Tirsdag d. 12.4.2016
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 29.3.2016
Eventuelt
Afbud d. 12.4.16 fra ES.
ID laver kirkekaffe d. 10.4.16.
JLAN vil gerne lave fortællegudstjeneste i juli. Hun skriver lidt om det i kirkebladet.
PU må gerne opdatere arrangementerne frem til sommerferien.
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Bramdrup, den 16.3.2016
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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