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Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
Referat

2:

Referat

3:

Referat

Opfølgning på
besøg

Referat

Afbud
IL
Afbud af ME

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde

Godkendt og underskrevet på sidste møde

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden kommentarer

Drøftelse af arkitekternes 2. oplæg

Rundborddebat omkring arkitekternes oplæg. JC kontakter provstiudvalgsformanden for
videre proces. Kirkeudvidelsesudvalget mødes 3. oktober.
Formandens punkt
Nyt
-

4:
-

Tilbagemeldinger
Budgetsamråd 30.8.17
Opstilling til provstiudvalg
Provstidag 1.10.17 - Forberedelse hertil
Forsøgsordninger i FK

Nyt
Kursus i DAP tirsdag 24. oktober 17 – 20.30 i Simon Peters lokaler. Tilmelding 6. okt,
videre information findes i DAP

Referat

Frivilligmøde onsdag 15. nov. MR opfordrer kirke-kulturmedarbejdermedarbejder i
deltagelse.
Tilbagemeldinger
Budgetsamråd 30.8 – Bramdrup Kirkes ansøgninger er blevet bevilliget.
Opstillingsmøde til provstiudvalg. De opstillede kandidater er alle blevet valgt.
Provstidag JC og IL deltager.

5:

Økonomi
a. Status
b. Godkendelse af revisionsprotokollat og det påtegnede regnskab

a:
Fremsendte status blev gennemgået og godkendt.
Referat

b:
Godkendelse af revisionsprotokollat og påtegning.
Revisionsprotokollat og revisionspåtegning blev behandlet og taget til efterretning.
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Det kirkelige liv i sognet

6:

a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Sensommerfesten
- Høstgudstjenesten
b. Tiltag?
A:
Sensommerfest med en fuld kirke, en dejlig aften.
Høstgudstjenesten et dejligt arrangement.

Referat

Luther Lagkage-arrangement blev evalueret. MR takker og roser kirke- og
kulturmedarbejder for et flot tilrettelagt arrangement. TAK for donerede lagkager og
deltagere fra Bramdrup Sogn.
B: Punktet blev ikke behandlet.

7:

Orientering fra præsterne
a. Præsentation af dåbsfolder. Bilag 7.a – kommer senere
b. Kollekter i forbindelse med gudstjenester. Bilag 7.b
c. Samarbejdsprojekter med skolen i indeværende skoleår

a:
Dåbsfolder blev præsenteret. LV og JLAN arbejder videre med folderen.
Folderen trykkes og sendes for fremtiden til nybagte forældre, hvor mindst en forældre er
medlem af Folkekirken.
b:
Kollektliste blev revideret og godkendt.
Kollektliste ophænges sammen med kollektregnskab i våbenhuset.

Referat

c:
3.-klasserne besøger kirken og præsterne og kirke-kulturmedarbejder besøger 3.klasserne på skolen.
12. oktober kl. 16, fernisering af 42 ikoner som 3. klasse-eleverne har lavet i samarbejde
med ikon-kunstner Mogens Leander.
8. klasserne skal have et projekt om ”Hvordan betaler vi aflad” – et samarbejde med
Birgitte Østergaard Gade.
Reformationsgudstjenste 29. oktober.
13. dec. Syng julen ind
Indkøb af malebøger til aktivitetsposerne.

8:

Referat

9:
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Orientering fra kirkeværge
a. Sti på kirkegården

Økonomien er på plads. Der afventer endelig godkendelse fra Stiftsøvrigheden.
Orientering fra kontaktperson
a. Navneskilte til personalet
b. Kordegnekursus til Britta Nordly
c. MUS-samtaler

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

21. september 2017 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt

a. Navneskilte til personalet er ikke klar til fremvisning.
Referat

b. Kordegnekursus til Britta Nordly, der er ikke ledige pladser før tidligst foråret 2018.
c.

10:

IR afholder MUS-samtaler med medarbejderne i efteråret.

Orientering fra programudvalget
a. Adventsfesten 3.12.2017 kl. 15:00. Borgerforeningen har givet tilsagn, hvem fra
MR vil hjælpe til?
b. Programmet for resten af 2017 og foråret 2018. Bilag 10 – kommer senere
c. Forslag om en anden måde at afvikle vores visionsdag/-aften på

a.
LV spørger Villy Høst og kirke-kulturmedarbejder.

Referat

b.
Programmet blev omdelt.
c.
MR tilslutter sig PU forslag om at behandle visionstanker som et punkt til MR møde.
Visionssnak fastsættes til 30 minutter på udvalgte MR møder.
Medarbejdere opfordres til at fremsætte ønsker til visionsbehandling.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)
Datoer for kommende MR-møder i 2018:
- Tirsdag 23. januar
- Tirsdag 27. februar
- Tirsdag 3. april
- Tirsdag 15. maj
- Onsdag 13. juni

11:

-

Tirsdag 21. august
Tirsdag 18. september
Tirsdag 30. oktober

-

Søndag 11. november efter gudstjenesten Orienteringsmøde for sognet

-

Onsdag 12. december

Dato for frivilligfesten 2018:
- Fredag 13. april

Referat

12:

Referat

13:
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FU flytter mødet 3. april, da mødet skal afholdes inden 1.april.

Hvem står for planlægningen af frivilligfesten?

CM, JC og BZ tager opgaven.
Nyt fra graveren
a. Beskæring af poppeltræerne
b. Indretning af det lille område ved siden af lapidariet
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Lindetræerne skal stynes inden for en overskuelig periode på max 3 år.
Referat

CM inviterer MR til at fremsende forslag til udnyttelse af området ved siden af lapidariet.
14:
Referat

Lukket
møde

Møde med organistforeningen

Der blev orienteret om den indgåede aftale med organistforeningen.
Referat

Der blev orienteret om forslag til en ny timefordeling på kirkegården.
Næste MR-møde
Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 18:30
- Vi håber alle er der, og at Villy også kan - hvis tages der et foto af et samlet MR
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 10.10.2017
14:
Referat

Eventuelt

Ingen punkter til behandling.

Bramdrup, den 21.9.2017
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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