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Ordinært MR-møde

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:

Referat

2:
Referat

3:
Referat

Afbud
Afbud fra VK og IR møder senere
Suppleant Bertel Thomsen er indkaldt til dette møde, og der kunne desværre ikke
indkaldes øvrige suppleanter.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde
Er underskrevet ved sidste MR møde
Godkendelse af dagsorden
Er godkendt
Formandens punkt

4:

-

Nyt
Fotografering af MR til bl.a. kirkeblad
Tanker om aflastning af kontaktperson

-

Tilbagemeldinger
Betalinger ved arrangementer

Nyt:
Foto - til næste MR møde bliver der taget et gruppebillede.
Aflastning af kontaktperson -Formanden orienterede om mulige tiltag fra et
formandsmøde, hvor en række opgaver kunne løses eller understøttes centralt fra. Det er
vigtigt med lokal kendskab, og det nære via en kontaktperson. JC vender tilbage, når der
er nyt.
Referat

Invitation fra Simon Peters kirken til indvielse af deres nye hus - JC deltager.
Tilbagemeldinger:
Betalinger ved arrangementer - 25 kr. til kaffemøder og 50 ved spisning
Møde med de frivillige d. 30. november kl. 10.00

af5:

Økonomi
a. Status
b.
a: Orientering og godkendelse af status

Referat

b: Ingen emner at behandle
Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Festgudstjeneste 29.10.
- Allehelgen 5.11.
- Dåbsjubilæum 19.11.

6:

b. Tiltag?
Referat
© 2015 BZ
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Festgudstjeneste 29.10 - Stor tilslutning både i kirken og i sognegården. Godt
arrangement.
Allehelgen 5.11 - Igen stor tilslutning også efterfølgende i sognegården
Dåbsjubilæum 19.11 - 6 børn deltog. Der var sendt ud til 50, efterfølgende var der koncert
og spisning i sognegården. Også stor tilslutning.
Korworkshop lørdag d. 18. nov. Med deltagelse af spirekor, mødre og voksenkor. De
sang også i kirken, og der var koncert i sognegården i forbindelse med dåbsjubilæum.
b: se punkt 10

7:

Referat

8:

Orientering fra præsterne
a.
a: Elon Jepsen, præst i Harte kirke, er delvist sygemeldt, og vi afventer provstens løsning,
vedrørende konfirmandholdet.
Orientering fra kirkeværge
a. Nyt vedr. kirkesti
a: Kirkesti - er blevet godkendt af stiftet, med granit fra kirken til kapel og resten udføres i
betonfliser, sættes i gang til foråret 2018, og der kommer et opdateret tilbud.
Head-sæt er blevet afprøvet af LV og JLAN i kirken, og der arbejdes på en løsning til
sognegården. Hvis alle tre head-sæt kommer til at fungere, så accepteres tilbuddet.
De tre nye parkeringspladser ved graverkontoret er igangsat.

Referat

CM og IL og miljøhuset i Vejle gennemgik samtlige gravsten, og der blev taget billeder af
alle for at sikre, at der ikke sker uheld for besøgende og personale. Der kommer en
rapport fra Miljøhuset.
Dagplejen vil gerne holde fast i den oprindelige aftale, og de kommer frem over både
tirsdag og torsdag.
9:

Referat

10:

Referat

LUKKET PUNKT
Referat
LUKKET PUNKT
Referat
© 2015 BZ

Orientering fra kontaktperson
a.
a: Gravermedhjælper på halvtid har opsagt sin stilling og er stoppet. Graveren kommer
med et oplæg til, hvordan timerne fremadrettet skal anvendes.
Graver og gravermedhjælper har i den forbindelse udført en ekstra indsats, især i
forbindelse med granlægning.
Orientering fra programudvalget
b. Annoncering af arrangementer? (JC)
a: Annoncering af arrangementer - der er blevet indgået aftale for procedure vedrørende
annoncering med personalegruppen.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)
Kontaktperson fremsætter forslag i personsag
Forslaget vedtaget
Formand fremsætter forslag i personsag
Forslaget vedtaget
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Valg til MR (Menighedsrådsloven §§ 11 og 9)
A:
Referat

B:
Referat

C:
Referat

D:
Referat

E:
Referat

F:
Referat

G:
Referat

H:
Referat

I:
Referat

J:

Referat

Visionspunkt

Valg af formand (hemmelig afstemning)
Jens Christensen (JC) blev enstemmigt valgt
Valg af næstformand (hemmelig afstemning)
Birgitte Zeilich (BZ) 7 stemte for, og 1 stemte blank
.
Valg af kirkeværge
Iver Lauritzen (IL) blev enstemmigt valgt
Valg af kasserer
Jørgen Bank Madsen (JBM) blev enstemmigt valgt
Valg af sekretær
Vibeke Kongsted (VK) blev enstemmigt valgt
Valg af kontaktperson
Inge Raal (IR) blev enstemmigt valgt
Valg af bygningskyndig
Ole Ahrendt blev genvalgt
Valg af underskriftsberettiget
Formand og kirkeværge
Fastsættelse af honorar for formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson
Vi følger fortsat provstiets takster
Udvalgsposter ved Bramdrup Kirke
Listen revideres, plus det nye medlem kan fremsætte ønsker
Bilag J
En revideret liste sendes ud med referatet.
Visionsdebat - fortsættelse fra sidste MRmøde
Bilag vision - referatbilag fra MR 24.10.2017
De to første visionspunkter blev drøftet, samt hvordan proceduren skal være fremover

Referat

Visionspunkt
Ny 1

PU kommer med oplæg til kommende MRmøder
PUs opsamling af drøftelse fra sidste møde vedr. kirkens frivillige.
De ønsker en drøftelse og gerne en vedtagelse – Se Bilag Vision Ny 1

Referat

Visionspunkt
Ny 2
© 2015 BZ

PU ønsker drøftet en vision for PR ved Bramdrup Kirke.
I bedes kigge på kirkens hjemmeside som en del af forberedelsen til dette punkt
Bilag Vision Ny 2
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Referat

Næste MR-møde
Tirsdag den 12. december 2017 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 30.11.2017
12:
Referat

Eventuelt
Ingen punkter

Bramdrup, den 22.11.2017
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Inge Raal

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præst)
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