MENIGHEDSRÅDSMØDE

Dato:

Formandens initialer

23. marts 2017 Kl. 18:00

JC

Sider i alt:

Ordinært MR-møde

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:

Afbud
LV - ME

Referat

2:
Referat

3:
Referat

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde

Er foretaget på sidste møde.
Godkendelse af dagsorden

Punkterne 11 og 12 forventes udsat til næste møde.
Formandens punkt

4:

-

-

Nyt
Orientering fra mødet med kirkeministeren
Årsmøde i Kolding provstis menighedspleje, 28.3.17 kl. 16:00 i Vamdrup.
Folkekirken og integrationsuddannelse. Bilag 4.a
Anvisningstavler til parkeringspladser
Inspirationsaften om frivillige
Tilbagemeldinger
MR sætter gang processen vedr. reetablering af stien over kirkegården
fra kirken til diget mod sognegården (fast underlag)

-

Årsmøde i Kolding Provsti. IL deltager muligvis.
Der stiles efter at få flere flygtninge og familiesammenførte i arbejde. Der håbes på at der
på landets kirkegårde kan ansættes et antal personer. FU indstiller følgende – MR har
sympati for forslaget. Men de økonomiske omkostninger ved et engagement udelukker
desværre vores deltagelse. Vi anbefaler projektet i provsti-regi.
Andre aspekter der skal tages med i overvejelse ved en evt fremtidig tiltrædelse af dette
eller lign. projekter er:
Vigtigheden af at få placeret kurser i perioder hvor der er mindst travlt på kirkegården.
Den sproglige udfordring.
Har vi som arbejdsplads arbejdsopgaver der er meningsfulde for en IGU-ansat og kan vi
sikre at opgaver ikke tages fra en af vores lønnede medarbejdere.
IL og JC finder placering og udformning for P-skiltning i og om Kirkegård og Sognegård.
Referat

JS og ES deltager i inspirationsaften om frivillige 25. april kl. 17 – 21.30.
JS spørger om Kirke-kulturmedarbejderen har mulighed for deltagelse.
IL og CM indhenter tilbud for reetablering af sti over kirkegården.
Der er kommet svar fra Provstiet. Vores klage over kvaliteten af den fremsendte
energirapport afstedkommer at Provstiet opfordrer øvrige MR til indsende svar vedrørende
kvaliteten af den rapport de har modtaget.
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5:

Økonomi
a. Status. Bilag 5.a – Kommer et par dage før på mail fra JBM
b. Godkendelse af årsregnskab 2016. Referatet skal underskrives og skal være
mærket med stempel. Bilag 5.b
Eventuelle spørgsmål til regnskabet må gerne mailes til JBM før mødet.
a. Personalets ønsker til budget 2018 skal være MR i hænde senest 1. maj 2017.
Status blev godkendt.

Referat

b.

Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Regnskab 2016, Afleveret d. 21-03-2017 11:49

Regnskabet for 2016 er godkendt.

6:

Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Fastelavnsarrangement
- Foredragsaften (med König)
- Sogneindsamling
- Børneloppemarked
b. Tiltag?
-

Referat

7:

Referat

8:

Fastelavn: Godt arrangement.
Foredrag: Cirka 20 deltagere – godt foredrag.
Sogneindsamling: En god og traditionsrig dag – indsamlingsrekord i Bramdrup Sogn.
Børneloppemarked: Et godt arrangement som nu desværre ikke længere har opbakning.
Styregruppen har indstillet til MR at Børneloppemarked indstilles for nuværende.
Festen for de frivillige: En dejlig aften.
Orientering fra præsterne
a.

LV arbejder med dåbsfolder.
Forslag til kollektliste er under udformning.
8. klasserne fra Bramdrup Skole skal på heldagsudflugt med de 3 præster og 1 pædagog.
KABOO – JLAN fremlægger opgave- og ansvarsfordeling på mødet i maj.
Orientering fra kirkeværge
a. Orientering om brandsyn

Brandsyn er gennemført uden bemærkninger. Næste brandsyn er i 2021.
Gennemgang af ventilationssystem.
Den trådløse mikrofon er installeret i Sognegården. Nogle medarbejdere og MRmedlemmer har fået introduktion i brug.
Referat

Der er udskiftet defekte pærer til LED-pærer.
IL indhenter tilbud på etablering af parkeringspladser.
Kalkning foretages – indeholdt i aftale fra 2016.
Endeligt tilbud på køkkenrenovering indhentes jf. kravsspecifikation. Der indhentes to
tilbud.
Kolding Kommune er kontaktet vedr. store problemer med vandpytter på Nørregyde.
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Kirkeværgen har kigget sine arbejdsopgaver igennem og fremlægger forslag til budget
2018 senest 1. maj 2017.

9:

Referat

10:

Referat

Orientering fra kontaktperson
a. Indholdet i personalehåndbogen drøftes punkt for punkt, og ønskes til
godkendelse. Bilag 9.a+9.b

IR fremlagde tanker og forslag til håndbog for hhv. personale og frivillige ved Bramdrup
Kirke. MR tiltræder bilag 9.a. Bilag 9.b behandles på mødet i maj.

Orientering fra programudvalget
a.

Sensommerfest er fastsat til 5. september 2017.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)

11:

Referat

12:

Referat

13:

Referat

Nye stole til MR-lokalet? (LV)
Bilag 11

Udsættes til mødet i maj.

Kirkens hjemmeside (HT-BZ)
Skal vi beholde den nuværende 3S model eller skal vi skifte til en responsiv 3S
hjemmeside? Bilag 12

Udsættes til mødet i maj.

Orientering fra partsmødet i Fælleskrematoriet for Kolding og Fredericia provsti (BZ)
Der blev orienteret om partsmøde – der er rejst spørgsmål om forpligtigelser omkring
kvartalsrapport og budget fra Fælleskrematoriet. BZ undersøger hos Provsten og evt.
regnskabskontoret.

LUKKET PUNKT
14:
Drøftelse af lønregulering til medarbejdere ved Bramdrup kirke

Der nedsættes en arbejdsgruppe.
Referat

Denne gruppe består af JBM, IR, JC og IL.
Udvalget fremlægger for MR et udkast på mødet i september.
Næste MR-møde
Torsdag den 27. april 2017 kl. 18:00
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Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 18.4.2017
15:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 23.3.2017
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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