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Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:

Afbud fra SL – CM - ID

Referat

2:
Referat

3:
Referat

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde

Referat fra sidste møde blev underskrevet umiddelbart efter mødet.
Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Formandens punkt
a. Nyt
- Stiftsdag fredag den 9. september – tilmelding til JC senest denne aften
- Budgetsamråd den 30.8.16 – JC + JBM deltager
- Provstiets festdag den 30.10.2016 kl. 12:30-16:00
 Tilmelding
 Bordpynt
 Strofe fra Bramdrup
- Bramdrup Kirke og kirkegård som legeplads

4:

b. Tilbagemeldinger
- Takkekort fra Provstiudvalget
- Valgkursus for valgbestyrelsen den 10.8.16
- Stiftsøvrighedens konsulentrunde den 6. eller 7.10.16
- Befugtningsanlæg for flygel er etableret
- Formandsmødet 14.6.16:
 Den rumænsk ortodokse menighed søger kirkelokale
 Intro til menighedsrådsarbejdet for nye kandidater den 1.9.16 kl. 19-21 i
Brændkjærkirken
 Delemaskiner
- Møde med Bofællesskabet onsdag den 15. juni (LV – ER – LL – JLAN)

a.
Landemode: JC, JBM, VH, ES, LV, BZ deltager, medarbejdere spørges om tilmelding på
førstkommende medarbejder-morgenkaffe.
Budgetsamråd: Se senere i dagsorden.
Provstiets festdag: Bordpynt foretages af LL, SSB og CM
Strofe fra Bramdrup er forfattet.
Tilmelding: JC, VH, JBM, LV, ES, BZ?, VK, JLA?.

Referat

Bramdrup Kirke og kirkegård som legeplads. Der er i Danmark og resten af verden en dille
med at fange virtuelle Pokemons via Iphones.
På Bramdrup Kirke har vi oplevet flere besøgende på kirkegårdsområdet, ingen skal
betvivle at MR ønsker gravfreden bevaret. Ser kirkens ansatte nogen på kirkegården i
færd med at jage Pokemons, har alle bemyndigelse til at bede vedkommende om at
indstille eftersøgningen på kirkens område.
b.
Stiftsøvrighedens konsulentrunde er kalendersat til d. 6.eller 7. oktober, alle fra MR er
velkommen til dette møde. Den præcise dato kommer senere.
Valgbestyrelsen har været til møde 10. august.
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Befugtningsanlægget er etableret og jf. organisten virker det som ønsket.
Den rumænsk ortodokse menighed søger kirkelokale – MR ser ikke Bramdrup Kirke har
kapacitet til at udlåne kirken, belægningsgraden for gudstjenester og andre kirkelige
handlinger vanskeliggør dette.
Delemaskiner i Provstiet. MR er naturligvis indstillet på at spare hvor der er muligheder for
det. Men der er en del ulemper, som der skal tages stilling til førend MR kan tilslutte sig en
sådan ordning. JC skriver svar tilbage til Provstiet.
Møde med Bofællesskabet.
27. september afholdes der en Høstgudstjeneste, beboerne inviteres til at være med i
forberedelserne.

5:

Referat

6:

Økonomi
a. Status Bilag kommer på mail
b. Kvartalsrapport (2. kvartal) Bilag 5.a + 5.b + 5.c

a. Status fremsendt til MR
Kassereren beder MR om udgifter med omtanke og under hensyntagen til
årstiden.
b. Kvartalsrapport blev gennemgået og uddybet.
Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Receptionen ”Min salmebog” fra den 17.6.16
- Fortællegudstjenesten 24.7.16
b. Tiltag?

Min salmebog, en dejlig oplevelse og et fint samarbejde med Bramdrup Skole.
Referat

Fortællegudstjenesten en fin oplevelse og kan sagtens tåle en gentagelse.

7:

Orientering fra præsterne
a. Orientering

Forhenværende sognepræst Asger H. Nielsen har skrevet at de fire billeder til
Sognegården og MR mødelokale er klar til fernisering ved Sensommerfesten d. 6.
september.
Konfirmander starter onsdag d. 31. august.
Referat

Studiekreds i forbindelse med reformationsåret. I samarbejde med Harte, Lejrskov og
Jordrup. Aftenerne er 25. okt., 24. nov. og 19. jan.
Indgangs- og udgangsbønner forfattet af Holger Lissner har været benyttet i en periode og
forsætter til foråret.

8:

Referat
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Orientering fra kirkeværge
a. Nyt om vejsituationen
b. APV den 10.8.2016

a.
Vejsituationen foran kirken, MR håber Kolding Kommune i løbet af 2017 etablerer bedre
vej og fortovsforhold foran Bramdrup Kirke.
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b.
Miljøhuset har været forbi med en konsulent d. 10. august, blot en konsulentrådgivning og
ikke en APV.
c.
Kalkning af kirken foretages når vejret tillader det.
Den lyddæmpende væg i det lille konfirmandlokale repareres.

9:

Referat

10:

Orientering fra kontaktperson
a.

Ingen indlæg
Det kommende MRvalg
- Kandidater (JC)

Til Menighedsrådsvalget 2016 ved Bramdrup Kirke skal der vælges 9 medlemmer.
VH har indberettet i Kandidatsystemet.
Endvidere skal der vælges suppleanter.
Referat

Til modtagelse af kandidatlister til Menighedsrådsvalget 2016 har Valgbestyrelsen udpeget
MR Formand Jens Christensen, Majvænget 28, 6000 Kolding og
Formand for Valgbestyrelsen Villy Høst, Løkken 15, 6000 Kolding
Kandidatlister kan indleveres fra 20. september kl. 19.00 til 27. september kl. 19.00 på en
af ovenstående adresser.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)

11:

Forslag til vedtægtsændringer for Krematoriet for Kolding og Fredericia sogne.
MR skal give menighedsrådets repræsentant fuldmagt til at skrive under på det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde i september -16, at vi stadig ønsker part i
krematoriet. Bilag 11 (VH)
Krematoriets regnskaber i Bramdrup Kirkekasse (VH)

Referat

MR har givet MR-repræsentant (BZ) fuldmagt til at skrive under på at Bramdrup Kirke
forsat ønsker at være part i Krematoriet, på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
29. sept. 2016.
Bramdrup MR accepterer at Krematoriets regnskab lægges ind i Bramdrup Kirkes
Regnskab fra 2017.

12:

Provstiudvalget ønsker en tilkendegivelse af:
1: Fortsat ansættelse af ungdomspræsten med en udvidet ramme til konfirmandarbejdet
2: Koordinator for menighedsplejen – ønsker man at denne funktion fortsætter
FU kommer med en forklaring til ovenstående og anbefaler vi bakker op om
provstiudvalget.

Referat
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MR bakker op om FU’s indstillinger.
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13:

Referat

PUs kalender for efteråret 2016 Bilag 13
PU’s kalender fremlagt.
Orienterings- og opstillingsmøde tirsdag den 13.9.2016 kl. 19:00

14:

15:

Næste MR-møde
Onsdag d. 12.10.2016
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 3.10.2016
Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 16.8.2016
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 (præst)
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