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Dato:
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21. august 2018 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:

Afbud IR

Referat

2:
Referat

3:

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden kommentarer
Formandens punkt
a. Velkommen til vores nye præst
b. Endelig godkendelse af bilaget Fotografering i kirken (BZ) Bilag 3.b
c. Nyt om petanque baner
d. Fyraftensmøde om psykisk arbejdsmiljø og mobning
a: JC byder velkommen til Pia (PHLO) MR præsenterede sig kort.
b: BZ gennemgik bilaget til fotografering i kirken. Godkendt af MR. Kordegnen udarbejder
skilt til kirken, samt indstik til hhv. dåbs- og vielsesinformation. CM sørger for opsætning i
kirken.

Referat

c: Formanden for Borgerforeningen har meddelt JC at anlæggelse af petanque baner ikke
bliver omkring kirken.
d: Der afholdes møde i Gauerslund 12. sept. Kl 17 – 19. Sørg selv for tilmelding.

4:

Økonomi
a. Status. Bilag kommer på mail
b. MobilePay er klar til brug
c. Godkendelse af 2. kvartalsrapport. Bilag 4.c + 4.c2 + 4.c3
a: JBM gennemgik status pr 17. august. Status blev godkendt.

Referat

b: Kirke- og Sognemedarbejder sørger for opsætning af skilte til MobilePay.
c: JBM gennemgik kvartalsrapport pr 30. juni. Kvartalsrapport blev godkendt.
Det kirkelige liv i sognet

5:

Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. 22. juni - 7. klassernes afslutning af deres projekt
b. 19. august - præsteindsættelse
a: LV fortalte om et projekt for 7. klasserne om ”Skam – Skyld – Tilgivelse” Der er blevet
lavet fine digte, noveller og optrin.

Referat

6:

b: Dejlig og festlig præsteindsættelse. Stor opbakning fra sognet.

Orientering fra præsterne
a.
a: LV takker MR for at der er tildelt ekstra timer til kirke- og kulturmedarbejder, i en
tidsbegrænset periode, i forbindelse med PHLO’s ansættelse.

Referat

Der er 2 konfirmandhold i 2018/2019.
LV og kunstner Mogens Leander har lavet et samarbejde om porte i kobber. Der arbejdes
på at udforme et skrifteligt materiale, som ønskes udgivet. Der søges midler til
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finansieringen.

7:

Orientering fra kirkeværge
a. Status på igangværende aktiviteter. Bilag 7.a
a: IL gennemgik fremsendte oversigt.

Referat

8:
Referat

9:
Referat

IL fortalte at vi afventer Nationalmuseets udtalelser vedr. fresco.
Orientering fra kontaktperson
a: JC orienterede om et afholdt møde med kirkesangerne.
Orientering fra programudvalget
a. Det sidste nye
a: Det overvejes at lave et årshjul over PU’s aktiviteter.

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

11:
Referat

Visionspunkt

Referat

Visionsudvalget fremlægger en vision. Bilag vision

IL fremlagde vision for Bramdrup Kirke 2018-2023.
God debat om visionen og fremadrettet arbejde med denne.
IL tilretter på baggrund af kommentarer. Nyeste revision udsendes til MR. MR bedes
kommentere til IL inden næste fremlæggelse.
Næste MR-møde
Tirsdag den 18. september 2018 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 6.9.2018

12:
Referat

Eventuelt

JC fortalte at der er indsendt oversigt til provstiet om Bramdrup Kirkes diakoni-arbejde.

Bramdrup, den 21.8.2018
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen
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______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Inge Raal

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Pia Haaning Lorenzen (præst)
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