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JC

Sider i alt:

Ordinært MR-møde

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:

Referat

Afbud
JLAN - JBM
Afbud fra ME
2. og 3. stedfortræder er forsøgt indkaldt men meldte afbud.
4. stedfortræder Bertel Thomsen er indkaldt og deltager.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde

2:

Referat

3:
Referat

a. Referatformuleringer

Fremadrettet ændres formulering ved punkter der ikke indeholder punkter til behandling.
”Ingen punkter til behandling”
Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Formandens punkt
Nyt

4:

Tilbagemeldinger
Nyt:
Maja Engelhart (ME) har desværre bedt MR om tilladelse til at udtræde af MR pr 31/10
2017, grundet manglende tid. MR bevilliger og takker ME for hendes indsats i rådet.

Referat

Signe Lund Christiansen (SL) indtræder i MR pr. 1. november 2017.

Tilbagemeldinger:
Ingen punkter til behandling.

5:

Økonomi
a. Status
b. Godkendelse af 3. kvartalsrapport
c. Godkendelse af det endelige budget 2018

a:
MR har set kontoudtog fra banken sammenholdt med den fremsendte status.
Status er fremlagt og godkendt.
b:
Kvartalsrapport er fremsendt til MR. Gennemgået og godkendt af MR.
Referat

c:
Endeligt budget 2018 er gennemgået og godkendt.
Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Budget 2018, , Endelig budget afleveret d. 23-10-2017 19:34

Det kirkelige liv i sognet
6:
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
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Sogneaften 26.9. Henrik Wigh-Poulsen
Temadag 10.10.
Fernisering 12.10.
Matiné 15.10.

b. Tiltag?
-

Referat

a:
Sogneaften; velbesøgt arrangement.
Temadag; nyt deltag, som godt kan gentages. Tre-trinsarrangement; foredrag, spisning og
gudstjeneste.
Fernisering; spændende arrangement, flot dokumentation, dejligt at der var deltagelse af
såvel undervisere, kunstner, børn, forældre og bedsteforældre.
Dejligt med et arrangement som var et samarbejde mellem skole, kunstner og kirke.
Matiné; vores organist er dygtig – en fantastisk oplevelse for alle tilhører.
b:
Ingen emner til behandling.

7:

Orientering fra præsterne
a.

Referat

a:
Ingen emner til behandling.

8:

Orientering fra kirkeværge
a. Dagplejerne om torsdagen (orientering)
a:
Dagplejen har for nuværende opsagt lejeaftale for torsdage.
b:
MR har på baggrund af kvartalsrapport bedt kirkeværge igangsætte etablering af
parkeringspladser ved kirkegårdens øst-side.

Referat

Det henstilles til at alle ansatte og brugere sørger for at rydde op efter sig selv. Til alles
glæde og gavn. Der udarbejdes husregler som ophænges IL og oldfrue udarbejder disse.
IL iværksætter udarbejdelse af inventarliste.
Miljøhuset kommer 17/11 og gennemgår sikkerhed på kirkegården, fokuspunkt er
gravstenene. IL og CM deltager i gennemgang.

9:

Orientering fra kontaktperson
a.
a:
Alle MUS samtaler er gennemført. Dejligt at have tid til gode samtaler med alle
medarbejdere.
Det opfordres til planlægning af restferie for 2017 for medarbejdere.

Referat

Der har været deltagelse på mange kurser af medarbejdere i år.
Resten af pkt 9 blev behandlet som et lukket punkt.

10:
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Orientering fra programudvalget
a. Advent- og juletidens program
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b. Sommerudflugt for sognets ældre bliver 12. juni 2018
a:
Advent og juleprogram er på plads, dette gælder også bemanding af frivillige til de
forskellige arrangementer.
Referat

b:
Planlægning af udflugten foregår i januar i samarbejde Harte.
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 13. marts – Ny dato
- Tirsdag 15. maj
- Onsdag 13. juni

11:

-

Tirsdag 21. august
Tirsdag 18. september
Tirsdag 30. oktober
Onsdag 12. december

Orienteringsmøde for sognet:
- Søndag 11. november efter gudstjenesten
Dato for frivilligfesten 2018:
- Fredag 13. april

Referat

Visionspunkt

Referat

Ovenstående er godkendt.
Senest kl. 20:00 visionsdebat og kaffe (LV - JS - JLAN)
Bilag Vision

God drøftelse af PU oplæg.
Næste MR-møde
Tirsdag den 22. november 2017 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 8.11.2017

12:
Referat

Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Bramdrup, den 24.10.2017
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen
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______________________________________________________________________________________
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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