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Dagsorden med referat efter hvert punkt

1:

Referat

2:

Referat

3:

Referat

FOTO

4:

Afbud

Ingen afbud

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde

Referat godkendt og underskrevet ved sidste mødes afslutning.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
Pkt 8 og 11 behandles først, herefter følges dagsordenen.

Fotografering af MR

Formandens punkt
a. Hvem ønsker ”Kirken i samfundet” - Stiftsmagasinet?

Der bestilles 2 stk ekstra til uddeling.
Referat

Der er bestilt navneskilte til medarbejdere og frivillige.

5:

Økonomi
a. Status
b. Provstiets godkendelse af regnskab 2016. Bilag 5.b

a: Status blev fremlagt og godkendt.
Referat

b: Provstiets godkendelse af regnskabet 2016 blev behandlet.

Det kirkelige liv i sognet

6:

a.
-

Ris/ros til afholdte arrangementer?
Matine 26.11.
Sogneaften 30.11.
Adventsfest 2.12.
Frivilligmøde 30.11.
Bofællesskabets julegudstjeneste 12.12.

b. Diskussion af fotografering under gudstjenesten (fx dåben)

Referat

a:
Matine – en dejlig aften med en god stemning.
Sogneaften – Med Luther i skole, cirka 30 deltagere, men et godt foredrag.
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Adventsfest – Et fint arrangement, hvor Borgerforeningen virkeligt håndterer deres del af
opgaven på fornemste vis. Tambourkorpset gjorde igen i år en fin indsats.
Frivilligmøde - Et godt møde med en god energi. Det nye tiltag med et kirkeligt indslag
blev vel modtaget.
Bofællesskabets julegudstjeneste – en festlig gudstjeneste, dejligt med den gode
stemning. TAK til frivilliggruppen for det flotte traktement og den fine bordpyntning.
Oldfruen og IL finder ud af hvilke tiltag der skal sættes i gang i fht opvask af thekrus.
b:
IR fremlagde problemstilling af fotografering under gudstjenesten.
MR besluttede at dette punkt behandles fyldestgørende på et kommende møde.

Orientering fra præsterne
7:
a.

Referat

a:
Drøftelse omkring afholdes af julegudstjeneste for Bramdrup Skole. MR stiller sig
uforstående overfor skolens henvendelse vedr. julegudstjenstens indhold for skolens
klasser. JLAN afventer svar på hvilken af de fremsendte modeller skolens ledelse
tilslutter sig. MR står bag præsternes beslutning for indeværende år. På mødet i januar vil
MR evaluere dagen og tage stilling til hvad kirken fremover vil tilbyde skolen i forbindelse
med julegudstjenste.

Orientering fra kirkeværge
8:
a. Sidste nyt omkring kirkestien Bilag 8+8.2+8.3+8.4

Referat

a:
IL fremlagde forslag for at der etableres kirkesti med granitfliser på hele den nye sti.
I vådt vejr fortæller CM at granitfliser bestemt ikke er mere glatte end beton, snarer
tværtimod.
MR vedtager enstemmigt at der indhentes tilbud på en totalløsning af granitfliser, det
forventes at blive en merpris på kr 30-35.000 plus moms for denne løsning i fht. det
allerede indhentede tilbud.

Orientering fra kontaktperson
9:
a.

Referat

a: Lønudspil er accepteret af faglig organisation

Orientering fra programudvalget
10:

Referat
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a: Ingen punkter til behandling

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

11:

Referat

12:

Referat

Visionspunkt

Referat

Status fra kirkeudvidelsesudvalget (IL) Bilag 11
Villy Høst deltager i dette punkt

Udvalget fremlagde status fra arkitekten. Der var god dialog i rådet og mange gode inputs
for den kommende proces. IL og JC anmoder om møde hos provsten.

Forslag til velkomstbrev for nye frivillige ved Bramdrup Kirke. (LV) Bilag 12

Punktet er udsat til mødet i januar.

Visionsdebat.
Bilag Vision - udsendt på mail d. 9.12.2017

Punktet er udsat til mødet i januar.

Næste MR-møde
Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 8.1.2018

13:

Referat

Eventuelt
LV fortæller at samarbejdet med Bramdrup Skole omkring ”Min Salmebog” bliver
præsenteret i en artikel i tidsskriftet ”Hymnologi”.

Bramdrup, den 12.12.2017
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen
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______________________________________________________________________________________
Inge Raal

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præst)
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