MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

8. december 2016 Kl. 19:00

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt

1:

Afbud fra LV - CM
JLAN - BZ møder senere

Referat

2:
Referat

3:
Referat

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR-møde

Godkendt og underskrevet
Godkendelse af dagsorden
Pkt 5b ændres fra godkendelse til behandling af …
Formandens punkt
a.
b.
c.
d.
e.

Nyt
Orientering om distriktsforeningens generalforsamling
Generalforsamling i Kolding Kirkehøjskole (KKH)
Meddelelse om nyt CVR-nr.
Ny IT-ansvarlig
Orientering om Kaboo

4:
Tilbagemeldinger
f.
g.
h.
i.
j.

Erklæringer
Kalendere 2017
Nøgler
Tilbud fra Ugeavisen om annoncering
Nyt AV udstyr i konfirmandlokalerne

a. Distriktforeningen afholder generalforsamlingen 8. feb. 2017. ES påtænker at deltage.
b. Generalforsamling i Kolding Kirkehøjskole afholdes 4. feb. 2017 kl. 14.30. JS deltager.
c. Vores CVR-nummer har indtil nu været et fælles nummer for Bramdrup og Harte Sogn.
Bramdrup Sogn har nu fået eget nummer. For nuværende benytter vi forsat det ”gamle”
nummer.
d. Det nye MR-råd skal vælge en ny IT-ansvarlig. JBM blev udnævnt.

Referat

e. Orientering om Kaboo. BZ har udsendt invitationer – det kan kun aktiveres når der er
Firefox explorer på PC’en. Der er mange fordele i Kaboo både med hensyn til
medarbejder- og lokaleressourcer.
Tilbagemeldinger
f. Kopier af underskrevne erklæringer blev udleveret til ny indtrådte medlemmer.
g. Alle der ønsker kalendere for 2017 har modtaget.
h. Nøgler blev udleveret til nyindtrådte medlemmer. Underskrift for kvittering af
modtagelse.
i. Tilbud fra Ugeavisen blev afslået.
j. Orientering om det nye AV udstyr blev givet.
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5:

Økonomi
a. Status. Bilag 5.a
b. Godkendelse af provstiets bemærkninger til årsregnskabet for 2015
c. Regnskabsinstruks og debitorkort. Bilag 5.b – 5.c
a. Status blev gennemgået.
b. Pkt 5b ændres fra godkendelse til behandling af provstiets bemærkninger til
årsregnskabet for 2015.
MR har behandlet provstiets bemærkninger og taget dem til efterretning.

Referat

c.

6:

Der blev givet en instruks for brug af debitorkort samt evt. udlæg.
Alle bilag skal underskrives samt påtegnes med ”anledning”. Bilag afleveres i
kassererens skuffe i kordegnebygningen.

Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Adventsfesten sammen med Borgerforeningen 27.11.16
b. Tiltag?
a. Adventsfesten sammen med Borgerforeningen
Meget fint arrangement, der var fine aktiviteter for børnene.
Et arrangement som Borgerforeningen afholdt til alles tilfredshed, alt incl.
oprydning var veludført.
Babysalmesang forsætter på Kirsebærhaven hver anden måned.

Referat

Dåbsjubilæum – en dejlig oplevelse for både 5 årige som forældre.
Fin ide med en lys-gave.
Søndagssamvær har holdt afslutning. Søndagssamvær holder pause i 2017,
måske genoptages det i 2018.

7:

Orientering fra præsterne
a. Orientering
b. Renovering af 9 fletstole i kirken (JLAN) Bilag 7.b
a. Orientering fra præsterne
Præster og kirke-kulturmedarbejder har været i 3. klasserne på Bramdrup Skole.
Der inviteres til mini-konfirmandundervisning i foråret.
Check op på vores hjemmeside, så der ikke er forældede informationer.

Referat

8. klasserne inviteres til teaterforestilling i februar.
Lucia og de 7 læsninger søndag d. 11. dec. kl. 16.00

b. Tilbud for renovering af 9 fletstole blev debateret. IL og VH sørger for renovering
foretages.

8:

Referat
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Orientering fra kirkeværge
a. Bøgehækken syd for ”præstebolig”
a. Bøgehækken syd for præsteboligen. Det besluttes at beskære hækken i højden,
så der opnås symmetri med nord og sydsiden.
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Kalkning af kirketårn og kapel sættes i gang så det er afsluttet i maj 2017.
Gulvet i konfirmandlokalerne skal shines op, renovering foretages i forbindelse
med køkkenrenoveringen.
Der skal måske dimensioneres på fjernvarmeanlægget i vores bygninger.
Overdragelsesforretning mellem VH og IL er foretaget.

9:

Orientering fra kontaktperson
a.
a. Der er planlagt overdragelse d. 10. jan mellem IR og JBM

Referat

10:

Referat

Fastsættelse af eventuelt honorar for formand jf. § 33 og kasserer, kirkeværge og
kontaktperson jf. § 10 stk. 6 (JC)
a. Honorar for formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.
Stiftet ønsker ensartning af honorarer i stiftet, MR tilslutter sig stiftets vejledende
takster.
MR beslutter at honorarerne fordeles ligeligt mellem de nævnte personer.
Udbetaling foretages kvartalsvis.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)
Mødetider for fremtidige MR møder (VK) Bilag 11
kl. 17-20 (inkl. bespisning)

11:

kl. 18-21 (inkl. bespisning)
kl. 18.30-21.30 (inkl. kaffe)

Referat

12:

Referat

13:

Referat

14:

Referat
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Debat om mødetider i MR.
Forsøgsperiode blev fastsat til jan-maj.
Tidspunkter planlægges og annonceres sammen med mødedatoer.

Forslag til mødedatoer for MR i 2017. Bilag 12 (BZ)
Gennemgang af forslag – BZ sender fuldstændig mødekalender ud.

Underskrivning af beslutningsreferater fremover (JBM)

Beslutningsreferater underskrives fremadrettet umiddelbart efter mødets afslutning.

Brug af kirkelige ydelser (takster) for ikke-medlemmer (JC og JBM)

Der nedsættes et udvalg, som forelægger forslag til takster for ikke-medlemmer.
Udvalget består af IL - JC – LV – CM & JBM. LV indkalder til mødet. Der fremsendes
forslag til FU.

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

8. december 2016 Kl. 19:00

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
15:

Referat

16:

Arrangementskalender for 2017. Bilag 15

Kort gennemgang af arrangementskalender.
ES tager en snak med Oldfruen om indkøb til 1. januar 2017.
Næste MR-møde
Bliver oplyst i referatet
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest xx.xx.2017
Næste MR-møde er 25. januar kl. 18.30. Deadline til FU er mandag d. 16. januar 2017.

17:

Referat

Eventuelt

JS anbefaler deltagelse i Luther-arrangementer 2017.

Bramdrup, den 8.12.2016
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Maja Engelhart

______________________________________________________________________________________
Inge Raal

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præst)
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