MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

25. januar 2017 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:

Afbud
ME - IL

Referat

2:
Referat

3:
Referat

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde
Referat blev underskrevet umiddelbart efter mødet i december.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Formandens punkt

4:

Nyt
a. Konsulentrunde - april 2017
b. Generalforsamling i Distriktforeningen af menighedsråd for Kolding,
den 8.2.2017 kl 17:00 i Christiansfeld
c. Invitation fra biskoppen. Bilag 4c
Tilbagemeldinger
IL takker for opmærksomhed i forbindelse med hans fødselsdag.
Bramdrup Kirke deltager ikke i konsulentrunde 2017, da vi for nyligt har haft
konsulentbistand.

Referat

Til Distriktforeningens generalforsamling søges der kandidater. JC deltager i
generalforsamlingen.
Biskoppen inviterer til åbent hus for rådsmedlemmer og ansatte onsdag 19. april. Seneste
tilmelding 21. februar til JC som sørger for samlet tilmelding.
Logen Saxum fylder 60 år – FU sørger for planlægning af deltagelse m.v.

5:
Referat

Økonomi
a. Status. Bilag 5.a – Kommer på mail fra JBM
Den fremsendte status blev kort gennemgået.
Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
22.1.

6:
b. Tiltag?
- Dåbsfoldere (JC - LV)
Søndag 22. januar arrangementet var et fint helhedsarrangement med både gudstjeneste,
frokost og foredrag.
Karin Fristed er en dygtig og engageret foredragsholder, der virkelig tryllebinder sine
lyttere.

Referat

Til Luciaarrangement var fint at have et samarbejde med koret fra Almind/Viuf.
Solisten høstede stor anerkendelse.
Meget hyggeligt tiltag at vi havde julegudstjeneste på Kirsebærhaven d. 23. dec. –
børnekor deltog, mange forældre deltog også.
Tiltag:
LV/JLAN fortæller om en fremtidig dåbsfolder for Bramdrup Kirke.
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7:

Orientering fra præsterne
a. Orientering
Kirkeblad har deadline 1. feb.
Konfirmandaften: Danmission besøg af en ung kristen mand fra Cambodja.
Børnehaven Sønderled har været på besøg til babysalmesang – en fin oplevelse for alle.
Sogneudflugt for Harte og Bramdrup Sogne går i år til Jelling tirsdag d. 13. juni.

Referat

Fredag d. 25. aug. er der kulturnat i Kolding. Kirkerne i Kolding har et arrangement på
Axeltorv kl 17 - 18. Hvert sogn skal sørge for lagkage og kaffe. Kirkens kor deltager.
Den fælles provstigudstjeneste 2. pinsedag udgår i 2017, i stedet afholdes lokal
gudstjeneste i Bramdrup Kirke. Nærmere information følger.
AV udstyr er installeret og virker godt.

8:
Referat

9:

Referat

10:

Referat

Orientering fra kirkeværge
a.
Ingen meddelelser
Orientering fra kontaktperson
a.
Medarbejdermøde afholdes i næste uge. Evt. punkter bedes fremsendt til IR senest fredag
27. januar.
Timeberegning på kirkegården - et provstiønske at det bliver taget op, da arbejdet
ændrer sig fx begravelser vs bisættelser. (CM - JC) Bilag 10
Der skal foretages en opmåling af tidsforbrug – det registrerede tidsforbrug skal bruges til
udregning af takster. Der er på provstiniveau lavet et registreringsskema, således at der er
mulighed for en ensartet registrering.
Registrering skal foretages i en et års periode med start februar 2017.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)

11:

Ændret takstblad for ikke-medlemmer (LV - CM - JC) Bilag 11
Der blev orienteret om takstblad for kirkelige handlinger og bevæggrunde for dette.

Referat

12:

Udvalget arbejder videre med takster for friluftvielser. JLAN indtræder i udvalget.
Forslag om foto (JS). Bilag 12
Til mødet i april eller maj skal der tages gruppefoto af menighedsrådet.
Et gruppebillede af medarbejderne skal også optages.

Referat

13:
Referat
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MR opfordres til at kigge på Simon Peters Kirkes hjemmeside, således vi på et fremtidigt
møde kan beslutte om vi også skal have portrætfoto af de enkelte medlemmer.
Forslag om afholdelse af visionsdag (JS). Bilag 13
JS fremlagde ønske om en visionsdag for det nyvalgte MR.
Det overvejes om medarbejdere også deltager i hele dagen.
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PU arbejder videre med at planlægge en visionsdag for Bramdrup Kirke.
FU kommer med et forslag til ”Kend alle dine kollegaer i menighedsrådet”
14:

Hvordan forholder vi os til mærkedage i det nye råd. Bilag 14
Det tidligere råds beslutning frafalder pr. dags dato.

Referat

Ved MR-medlemmers runde dage sender MR en hilsen til cirka kr. 400.
FU udarbejder forslag for Menighedsrådets hilsen til ansattes mærkedage.

15:
Referat

16:

17:

Næste MR-møde
Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 18:00
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 6.2.2017
Eventuelt
ES fortalte om ”Landsbykirken som et aktiv” – god inspiration til kirkeudvidelse/renovering.
Bogen ligger i MR mødelokale.
Det opfordres til at der i forbindelse med MR-møder bedes en bøn.

Referat

PU ønsker at få et fast punkt på dagsordenen. FU behandler ønsket.
Foredrag med Karsten Nissen i morgen blev annonceret.

Bramdrup, den 25.1.2017
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
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______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præst)
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