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Afbud fra

Referat

2:

Referat

3:
Referat

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde
- 8.12.2015
- 8.1.2016

Godkendt og underskrevet
Godkendelse af dagsorden
Punkt 5C til føjet – herefter godkendt.
Formandens punkt
a. Nyt
- Ny projektmedarbejder på provstikontoret.
-

Forslag om ad hoc gruppen til kalenderstyring (VH - MJM – EVS - HT - BZ)

-

Kirkesangerne er blevet udstyret med salmebøger med noder i.

-

Præsteindsættelse søndag den 6. marts 2016, samme dag som der er afslutning
med minikonfirmanderne. FU fremlægger forslag til afvikling.

-

"Henvendelse fra grundejerforeningen ”Bramdrup nord". Etablering af grussti
mellem Majvænget og BKs p-plads vest. Formand Jenny Skøtte fremsender
ønsket på skrift til JC.

4:

b. Tilbagemeldinger
- Orienteringsmøde – søndag den 2.10.2016 kl. 11:30 (lige efter gudstjenesten)
-

Nyt om klaver til sognegården

a.
Projektmedarbejder ansat på provstikontoret, hun skal bistå os i forbindelse med MR-valg
2016.
Kalenderstyring – ad hoc-gruppe nedsat med følgende medlemmer VH – EVS – HT – BZ
og JLAN.
Kirkesangere har fået salmebøger med noder i.
Referat

Henvendelse fra grundejerforeningen ”Bramdrup nord” om etablering af grussti. MR er
positiv indstillet på denne etablering. VH og JC afholder møde med formanden fra
grundejerforeningen for videre proces.
FU fremlagde plan for præsteindsættelse.
Salmebogstillæg er bestilt.
b.
Orienteringsmøde er planlagt til søndag d. 2.10.2016 umiddelbart efter gudstjenesten.
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MR møde d. 9. november kl. 19.00
Opstillingsmøde til MR-valg 13. september kl. 19.00.
Der kigges på nyt klaver til Sognegården.
Økonomi
a. Status
b. Nye regler for brug af debitorkort i Brugsen, samt indkøb ved bageren. Se bilag 5

5:

c. Resultatdisponering

a. Status på regnskab blev gennemgået
Referat

b. De nye regler for debitorkort i Brugsen blev gennemgået.
c. MR beslutter at evt. overskud for regnskab 2015 skal tilgå de frie midler.

6:

Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Syng julen ind 16.12.15
- Jul og nytår
- Shakespeare-gudstjenesten og efterfølgende foredrag 10.1.16
- Sogneaften 21.1.16
b. Tiltag?

a.
Gode arrangementer med god deltagelse til alle arrangementer.
Referat

7:

b.

Orientering fra præsterne
a. Orientering om et spændende projekt mellem 8. årgangs-dansklærere på
Bramdrupskole og kirken
ELOJE, LV og JLAN samarbejder med Bramdrup Skole om at 8. klasse skal lave en ”Min
Salmebog”.

Referat

Bramdrup Kirke er med i Undervisningsministeriets forsøgsordning vedr.
konfirmandundervisning i skoleåret 2016/2017.

8:

Orientering fra kirkeværge
a.

a.
Sognegårdens mødelokaler er nu malet indvendigt.
Referat

Varmestyring i Præstegården er nu etableret.
Jordhaner på kirkegården skal renoveres, så det er muligt at aflukke for vandtilførslen i
forbindelse med frostvejr.
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Der er indkøbt computer til Sognegården med DVD afspiller.

9:

Referat

10:
Referat

11:

Referat

Orientering fra kontaktperson
a.
a. Kordegnen er ved at etablere samarbejde med Harte’s kordegn omkring vikardækning i
forbindelse med ferie og kurser.
Nyt fra arkitekten vedr. kirkerenovering

Vi afventer nyt fra arkitekten.
Status på festmiddagen for de frivillige fredag den 11. marts kl. 17:30 (SL – VK – CM)

Invitationer er sendt ud og tilmeldinger er begyndt at tikke ind.

Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)

12:

Referat

13:

14:

PUs kalender for forår 2016.
Se bilag 12

Kalenderen blev gennemgået.
Næste MR-møde
Onsdag d. 16.3.2016
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 3.3.2016 BEMÆRK deadline rykket til 25.
februar.
Eventuelt

Referat

Se særskilt dagsorden for MRs interne forum

Bramdrup, den 26.1.2016
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Villy Høst

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

_____________________________________________________________________________________
Ida Damborg

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted
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______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

_____________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præstevikar)
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