MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

7. juni 2016 Kl. 19:00

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt

1:

Referat

2:

Referat

3:

Referat

4:

Afbud fra

VH
ID ikke fremmødt

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde

Godkendt og underskrevet

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Formandens punkt
a. Nyt
- Befugtningsanlæg til flygel
- Juletræ til dagplejerne
- Møde med Bofællesskabet onsdag den 15. juni kl. 12:30
- MRmødet den 9.11. ønskes flyttet til fredag den 11.11. kl. 17:30 og bliver en
afslutningsaften for MR
b. Tilbagemeldinger
- Brandsyn den 31. maj -16

a.:
Der indhentes tilbud på et befugtningsanlæg til flygel
Der indkøbes et juletræ til dagplejerne – CM sørger for indkøb.

Referat

Bofællesskabet, JV, JLAN og JC afholder møde om det er muligt at etablere frivillige
arbejdsopgaver i og omkring kirke og kirkegård. Projektet udspringer af et RealDaniaprojekt.
Mødet d. 9.11 erstattes af afslutningsarrangement d. 11.11.2016
JC er inviteret til møde med provstiudvalget i forbindelse med vores kirkerenovering. MR
foreslår at VH også deltager i mødet. Arkitekt Thomas Kehlet-Larsen forventes også at
deltage.
Brandsyn 31. maj 2016 uden bemærkninger.

5:

Økonomi
a. Status. Bilag hertil kommer mandag på mail fra JBM
b. Godkendelse af foreløbigt budget. Kræver at referatet bliver underskrevet. Bilag
5.b

a.: Gennemgået, meddelelse om rentenedsættelse på indlån i Stiftet.
Referat

b.: Foreløbigt budget 2017 godkendt.
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6:

Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Pensionistudflugt for Bramdrup og Harte sogne 31.5.16
b. Tiltag?

a.: Dejlig pensionistudflugt.
Referat

b:

7:

Orientering fra præsterne
a. Reception fredag den 17. juni kl. 14 til 15 i anledning af 8. klassernes udgivelse af
”Min salmebog”, som er resultatet af et skole-kirke-samarbejde mellem Bramdrup
skole og kirken.

a:
JLAN har været på førstehjælpskursus sammen med kirke-kulturmedarbejder og
kirkesanger. Et rigtigt godt kursus.
JLAN efterlyser adgang til det fælles kalendersystem. BZ
Referat

JLAN og kirke-kulturmedarbejder glæder sig over at have etableret et samarbejde med
Bramdrup Skole omkring 3. klasserne i efteråret.
LV og JLAN besøger de kommende konfirmander i deres respektive klasser.
LV og JLAN har afholdt møde med kirkesangere ang. brugen af nye ind- og
udgangsbønner i forbindelse med gudstjensten.

Orientering fra kirkeværge
a.
8:

Plejeplan for kirkegården
- Plejeplanen er udarbejdet af graveren og skal være bindeledet mellem den
overordnede målsætning og det daglige arbejde på kirkegården.
- En drøftelse af hvordan vi udtrykker menighedsrådets mål for kirkegårdens
udtryk og det daglige arbejde ønskes udarbejdet.
Planen er lagt frem på kordegnekontoret til læsning.

b. Henvendelse til teknisk forvaltning vedr. huller i vejen foran kirken. Der er aftalt
besigtigelse på åstedet.

a:
Der blev stillet opklarende spørgsmål.
Referat

Kirkegårdens udtryk stemmer overens med kirkens bygning og det sogn vi er kirke i. MR
giver fuld opbakning til det daglige arbejde og den fremlagte plejeplan og standard
bibeholdes.
b: Møde med Teknisk Forvaltning afholdes torsdag d. 9. juni 2016

9:
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Orientering fra kontaktperson
a.
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Referat

10:

Referat

Det kommende MRvalg
- Kandidater. Bilag 10

Kandidatliste blev gennemgået og ajourført.

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

11:

Referat

12:

Referat

Ny kalender fra PU.
Alle bedes melde tilbage til SL inden 1. august -16, hvor de kan give en hjælpende hånd i
resten af 2016. Bilag 11
En god debat omkring fordeling af frivillig hjælp til arrangementer. PU laver en årsplan for
faste arrangementer, som fremlægges på mødet i august.

Endelig beslutning vedr. indkøb af malerier til sognegård og MRlokale.
Foto af billederne blev sendt med referatet i maj måned.

LV og JLAN indkøber malerier til Sognegården.

13:

Næste MR-møde
Tirsdag d. 16.8.2016
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 2.8.2016

14:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 7.6.2016
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 (præst)
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