MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

13. marts 2018 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
Afbud SL - VK
1:

Referat

2:
Referat

3:
Referat

Suppleanterne indkaldes i henhold til §13 styk 4,2
Suppleant - Bertil Thomsen mødte op – 2. suppleant kunne desværre ikke deltage.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Formandens punkt
Status på frivillige festen
Økonomi

4:

a. Status
b. Godkendelse af regnskab for 2017. Bilag 4.b 1,2,3
a: Drøftet og godkendt

Referat

b: Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Regnskab 2017, Afleveret d. 12-03-2018 11:36
Drøftet og godkendt
Det kirkelige liv i sognet

5:

Ris/ros til afholdte arrangementer
a. Sogneindsamling den 11.3.

Referat

6:

a: Der var 22 indsamlere, der samlede ca. kr. 15.000
På landsplan blev der indsamlet ca.11. millioner
Orientering fra præsterne
Teater forestilling på fredag d. 16. marts – først for konfirmander og så for alle kl. 16.00

Referat

7:

Tidligere - Jesus på Slottet – nu omdøbt til Påske på Slottet – arrangementet er flyttet fra
september til marts – 1000 elever fra 3. klasser i kommunen deltager.
Afholdes d. 14. marts.
Orientering fra kirkeværge
Vedligeholdelse – der er indhentet tilbud på kalkning og sandblæsning af kapellets
vestsiden og kirkekontorets vestside skal sandblæses og males
Vi skal holde øje med alger på facaden på sognegården – maleren kontaktes for
udbedring.

Referat

Det er vigtigt at vest- og sydsiden af kirken og kapellet bliver kalket hvert år, og de øvrige
sider hvert 2. eller 3. år
Ventilationssystemet i sognegården er testet og godkendt
Alle gravsten, som kirken er ansvarlig for, er nu sikret.
APV – alle medarbejdere har fået udleveret et skema, som skal gennemgås d. 10. april –
med ekstern konsulent.
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Orientering fra kontaktperson
8:

a. Status på gravermedhjælper-stillingen
b. Strejke - hvad betyder det for os?
a: Gravermedhjælperstillingen forventes besat pr. 1. april 2018.

Referat

9:

b: Graveren og kordegnen er varslet om at de skal strejke pr. 4. april.
Lockout varsel – omfanget kender vi ikke endnu.
Formand kontakter provstiets personalekonsulent Jakob Lysemose for yderligere
information, formand og kontaktperson formulerer et brev til de evt. lockout varslede.
Orientering fra programudvalget
Foredrag med Torben Bramming d. 22. marts kl. 19:30

Referat

Spirekoret deltager i kortræffet i Aarhus d. 17. marts – bl.a. deltager JS

Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs deadline)
10:

Status og næste skridt i kirkeudvidelsesudvalgets arbejde (IL)
IL orienterede om status
Der er enstemmigt tilslutning til det fremlagte forslag om formen og indretning af
ombygningen af kirken – de brede linjer.

Referat

Det forelagte budget, kan MR enstemmigt tilslutte sig.
Kirkeværge og formand tager kontakt til provstiudvalget – for fremlæggelse af budget,
tidsplan og arkitektforslagene
Visionsdebat

Visionspunkt

Referat

FU ønsker en kort drøftelse af kriterier for ansættelser ved BK (max 20 min)
På baggrund af diskussionen blev det besluttet at nedsætte et udvalg bestående af IL,
CM, JLAN og IR.
Næste MR-møde
Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 1.5.2018

11:
Referat

Eventuelt
Ingen punker

Bramdrup, den 13.3.2018
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen
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______________________________________________________________________________________
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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