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Dato:

Formandens initialer

13. juni 2018 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
Afbud IR
1:
Suppleant Karl Aage Rasmussen deltager
Referat

2:
Referat

3:

LV, Suppleant Bertel Thomsen deltager
Godkendelse af dagsorden

Punkt 11 er tilføjet
Formandens punkt
a. Invitation til Landemode den 7. september 2018 Bilag 3.a
b. Invitation til Trinity kursus den 26.-27. oktober 2018 Bilag 3.b
c. Nyt fra Stående udvalg
d. Tilbagemelding fra formandsmødet den 7. juni 2018
e. Sidste nyt om persondataloven
a: Sidste tilmelding på MR 21. august
b: Tilmelding på MR efter sommerferien
c: Der har været afholdt synsforretning.

Referat

d: Budgetsamråd er flyttet til 30.august. Ny hjemmeside for Kolding Provstis
Menighedspleje.
e: Bramdrup Kirke har for nuværende styr på formalia omkring persondataloven.
f: Kirkegårdsvedtægt omkring usikre gravsten er godkendt.
g: Ansættelsesprocedure for ny halvtidspræst er iværksat.

4:

Økonomi
a. Status
b. Godkendelse af foreløbigt budget 2019 - Bilag sendes fra JBM, tæt på MRmødet
a: Orienteret og godkendt.
b: Foreløbigt budget 2019 fremlagt og godkendt.

Referat
Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Budget 2019, , Bidrag budget afleveret d. 11-06-2018 11:32

Det kirkelige liv i sognet

5:

Referat

Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. 2. pinsedag 21.5.
b. Foredragssøndag 27.5.
c. Kirkegårdsvandring 3.6.
d. Sogneudflugt 12.6.

a - d: Gode arrangementer, som i deres form fungerer.
Orientering fra præsterne

6:
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a. Fotografering ved BK - orienteringspunkt Bilag 6.a
b. Mail-politik ved BK - orienteringspunkt Bilag 6.b
c. Kaboo opgavefordeling - orienteringspunkt Bilag 6.c
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a: Der blev orienteret ud fra fremsendte bilag.
b: Der blev orienteret ud fra fremsendte bilag.

Referat

c: JLA fremlagde mulighederne ved Kaboo. Det blev understreget vigtigheden af at
ajourføre Kaboo ved ændringer og tilføjelser.
d: Skovgårdsmuseets ansatte kommer på besøg i kirken d. 9. juli.
e: Der er afholdt møde med Bramdrup Skole omkring bl.a afholdelse af julegudstjenester
for skolens elever.
Orientering fra kirkeværge

7:

a.
b.

Nyt om kirkeudvidelse (IL - JC)
Sidste nyt om anlægs- og vedligeholdelse arbejder

a: Der blev orienteret om sidste nyt i processen.
Referat

b: IL orienterede om status på diverse arbejder på kirkegård og bygninger.
Orientering fra kontaktperson
8:

Referat

a. FU foreslår en tidsbegrænset ad-hoc opgave til kirke-kulturmedarbejderen.
Tidsperioden er fra 1.8. - 31.10.2018
Beslutningspunkt

a: MR tilslutter sig dette forslag.
Orientering fra programudvalget

9:

a.

Opdateret program for efteråret -18 og foråret -19 Orienteringspunkt Bilag 9.a

b.

JC ønsker at der bliver mulighed for MR medlemmerne kan melde sig på de
aktiviteter, hvor de allerede nu kan tilbyde deres hjælp i efteråret 2018.
JC skal bruge oplysningerne ved mødet med de frivillige d. 19.6. for at udelukke
behovet for hjælp på disse datoer.
Venligst tjek jeres kalender på forhånd

a: MR har orienteret sig inden mødet gennem fremsendte materialer.
Referat

b: MR gav tilsagn for de datoer de for nuværende har mulighed for at hjælpe.
JC og JS udformer annonce/artikel til Lokalbladet for at invitere nye frivillige til Bramdrup
Kirke.

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

11:
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Retningslinjer for korreturlæsning Bilag 10

Fremlagt og vedtaget

Anlæggelse af petanquebaner i Bramdrup
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Referat

Visionspunkt
Referat

Kolding Kommune har en bydelspulje på kr. 450.000. Denne pulje har Borgerforeningen
ansøgt om kr. 50.000 til anlæggelse af petanquebane. Borgerforeningen ønsker placering
på nordsiden af Sognegården. JC og IL har den fremadrettede kontakt med juristerne ved
Stiftet, Borgerforeningen og Kolding Kommune.
Visionsudvalget fremlægger en vision.
Bilag vision
Efter en kort præsentation blev punktet udsat til august mødet.
Næste MR-møde
Tirsdag den 21. august 2018 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 31.7.2018

12:

Referat

Eventuelt

Nøgler og kontokort til frivillige skal ved udlån leveres tilbage til kordegnekontoret samme
dag. IL og JBM følger op.

Bramdrup, den 13.6.2018
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)

__________________________________________________________________________________________________________
Stedfortræder Karl Aage Rasmussen

___________________________________________________________________________________________________________
Stedfortræder Bertel Thomsen
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