MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

15. maj 2018 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
Referat

2:
Referat

3:

Afbud

CM - JS
Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt
Formandens punkt
a. Jette Langgaard Andersen har søgt sin afsked
b. Fælles HR-funktion i Kolding Provsti. Bilag 3.b
- FU henstiller til at forslaget godkendes
c. Orientering om budgetsamråd 29.8.18 kl. 19-21.
a.
JLAN har desværre søgt sin afsked. Der skal annonceres efter en ny deltids-præst til
ansættelse pr. 1. august. Annoncen blev gennemgået og godkendt, deadline er 18. maj.
Feriedækning i juli er aftalt for præsterne.
JLAN har sidste gudstjeneste d. 10. juni – efterfølgende afskedsreception i Sognegården.

Referat

b:
MR tilslutter sig og henstiller til at udvalget forsætter sit arbejde.
c:
Bramdrup Kirke stiller lokaler til rådighed for budgetsamråd.
BZ – JC – IL sørger for det praktiske.
19. juni kl. 16.30 er der fyraftensmøde for frivillige i Bramdrup Kirke.
Kirke- og Kirkegårdssyn d. 29. maj kl. 16.

4:

Økonomi
a. Status
b. Kvartalsrapport 1. kvartal Bilag 4.b1+4.b2+4.b3
c. Godkendelse af forbrug i 2018 Bilag 4.c
d. Foreløbigt budgetforslag for 2019 Bilag 4.d
e. Mobile Pay i kirkeregi Bilag 4.e1+4.e2
a:
Status gennemgået og godkendt
b:
Kvartalsrapport gennemgået og godkendt

Referat

c:
Gennemgået og udgifter vedr. 2018 godkendt, dog gælder at MR overgiver til
kirkeudvidelsesudvalget at beslutte hvorledes præstetavlen skal ajourføres nu eller i
forbindelse med kirkeudvidelsen.
d:
Foreløbigt budgetforslag gennemgået.
e:
Mobile Pay etableres for Bramdrup Kirke. JBM arbejder videre med sagen.
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Det kirkelige liv i sognet

5:

Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. Frivilligfesten 13.4.
b. Konfirmationerne
c. Afslutning med minikonfirmanderne 18.3.
d. Sogneaften 22.3.
e. Bofællesskabet - 20.3.
f. Påsken 2018, herunder Trio Fabula
g. Befrielsesgudstjenesten 5.5.
h. Orgelmatiné 22.4.
i. Konfirmandudflugt 6.4.
A – I: arrangementer blev gennemgået – alle gennemført med stor tilfredshed.
Mange positive tilbagemeldinger.

Referat

Bemærk at det er vigtigt at der i Kaboo bookes de faktiske tider, så der ikke opstår
dobbeltbooking af lokaler/køkken.

Orientering fra præsterne
6:

Referat

a. Fotografering i kirken - Nyt fra udvalget
a:
Fremsendte oplæg godkendt med redaktionelle ændringer.
Orientering fra kirkeværge
a.

7:
b.
c.

Vedtagelse af ændret kirkegårdsvedtægt - usikre gravsten (§ 16,4 rød). Bilag 7.a
(JC)
Orientering om afholdt APV 2018
Nyt om kirkeudvidelse (JC - IL)

a:
Ændring af Kirkegårdsvedtægt blev vedtaget.

Referat

b:
Der blev orienteret om APV – overordnet en positiv APV.
Der nedsættes et udvalg af IL – IR – CM for at kigge på arbejdsopgaver og fordeling af
disse.
c:
Udvalget orienterede om status.
Orientering fra kontaktperson

8:

Referat

a. Praktikplads-AUB Bilag 8.1+8.2 (JC - IR)
a:
MR ønsker ikke i første omgang at tiltræde elevordning.

Orientering fra programudvalget
a.
9:
b.
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Brug af frivillige vs oldfruen - sat i forhold til MRs ønsker og PUs program.
Bilag 9.1+9.2+9.3
Program for efteråret -18
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a:
Punktet blev drøftet, de frivillige inviteres til fyraftensmøde hvor emnet også tages op.
I løbet af efteråret udarbejdes et årshjul for Oldfruens arbejdsopgaver
Referat

b:
ES gennemgik programmet.
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs deadline)

10:

Persondataforordningen, som gælder fra 25. maj -18 (JLAN - JBM - CS)
Bilag 10
- FU henstiller til at forslaget godkendes

Det fremsendte forslag blev godkendt.
Referat

I fremtiden benyttes bcc: til alle modtagere.
11:
Referat

Visionspunkt

Folkekirkens Feriehjælp Bilag 11 (JS)

Der blev orienteret om muligheden for at søge feriehjælp.

Udsat

Referat

Næste MR-møde
Onsdag den 13. juni 2018 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 30.5.2018
12:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 15.5.2018
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Inge Raal
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______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præst)
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