MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

27. februar 2018 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
Afbud VK - JELA

1:

JC kom senere – 19.15

Referat

Godkendelse af dagsorden

2:

Godkendt

Referat

Formandens punkt
3:

1. Nyt Fra Kolding Provsti
2. Nyt fra Haderslev Stift
a.

Referat

1.– 2. Kirkeudvidelsen – svar fra Haderslev Stift – godkendt at MR arbejder videre med
projektet. Kirkeudvidelsesudvalget skal udarbejde budget og arbejde med indretning af
nyt kirkerum.
Økonomi

4:

a. Status
b. Foreløbigt budget 2019 (ønsker kan medbringes)
a: Status gennemgået og godkendt
b: Udfordring for rustvognens passage, forslag at lågen laves til én bred åbning (kan
komme under kirkeudvidelsen, grundet arbejdskørsel med maskiner ved kommende
ombygning, dog hensyn til hvornår, vi får grønt lys til ombygning)
Glasdør ind til kordegn og av-rum – pga. blik for at se hvem der går ind og ud.

Referat

Arkitekt vederlag undersøges, vedrørende kirkeudvidelsen.
Katafalk – pga. arbejdsergonomi og pga. at der til tider er flere kister på én gang, der skal
flyttes med.
Forslag om endnu en sti fra cykelstien mod nord, og ind til sognekontor, og
parkeringspladsen ved mødelokaler.
Budgetudvalget kommer med forslag til maj mødet
Det kirkelige liv i sognet
a. Ris/ros til afholdte arrangementer

5:

a. Foredrag med Casper Koch 25.1.
b. Fastelavnsfest 11.2.
c. Foredrag med Lisbeth Nebelong
a: 30 – 40 deltagere, inspirerende oplæg
b: Der sås nye ansigter, især børnefamilier, god tradition med hotdogs, koret og
kirkekulturmedarbejderen gør det fantastisk

Referat

c: Velbesøgt, ca 50 deltagere, mange fra andre sogne, læsekredsen stod for kaffen
d: Klavermatiné – velbesøgt og HSJ bringer glæde med musik og lune
6:
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Orientering fra præsterne
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Referat

a:intet at behandle
Orientering fra kirkeværge

7:

a.

Lydanlæg i kirken

A: Lydanlæg – Oticon har lavet prøver, der er forvrængning i teleslyngen, IL holdt møde
med producent, og der blev indhentet tilbud til en udskiftning af forstærker, der også kan
kobles til en evt. kirkeudvidelse, og de behov der opstår her.
LV – lyden i sognegården er god!
B: Inventar opgørelse – IL har lavet optegnelse af løsøre og talt sammen til et samlet
beløb på 1,9 mio.
Forsikring – dækker kirkens ejendom i forbindelse med indbrud

Referat

C: Vedligehold – P-skilt bestilt til ny parkeringsplads ved graverkontor.
Tilbud fra murer til ordning af mur på kapel, og der er endnu et tilbud undervejs.
Nyt grus på parkeringsplads ved logen, finansieret af kommunen
Stendiget mod syd skal ordnes snarest,
D: Håndtering af usikre gravsten, ca. 60 er usikre i forskellige grader, og der er
udarbejdet en rapport.
Fortov langs kirkediget mod syd, IL i dialog med kommune, vi får svar snarest
Kirkeudvidelse – Der sættes penge af til teleslyngen,
Der sætters penge af til at få sandblæst kalken, og fuget op og kalket igen – estimeret
pris 400.000.
Der indhentes tilbud på en evt. orgel-ombygning
Treårigt APV skal laves i år, og APV’en er planlagt med personalet
Orientering fra kontaktperson

8:

Referat

a. Status på gravermedhjælper-stillingen
b. Håndbog for Bramdrup Kirke
a: Processen er godt i gang
b: Arbejdsvilkår og arbejdsindhold for medarbejdere og frivillige nedskrives i håndbog.
Det foreløbige indhold blev behandlet. Udkast til håndbogen skal MR kommenterer, og er
der yderligere kommentarer, skal MR komme med skriftlige ændringsforslag/indsigelser.
Det er en on-going proces, som der arbejdes videre med på kommende MR møder.
Orientering fra programudvalget

9:

Referat

a.
a: intet at behandle

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

11:
Referat
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Fotografering i kirken (nyt fra udvalget)
Udvalget arbejder videre – og vender tilbage
Canon kopiaftale
Formanden orienterede om leasingaftaler
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Visionspunkt
Referat

Visionsdebat
IL indgår i planlægningsgruppen, og det kommer på som punkt til MR mødet i maj.
Næste MR-møde
Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 2.3.2018

12:

Eventuelt
LV orienterede om, at det er på plads mht. frivillige vagter til kommende konfirmationer
ES orienterede om generalforsamlingen for Distrikts-foreningen for MR i Kolding provsti.

Referat

Navneskilte til frivillige skal ligge i køkkenet i sognegården – formanden sender mail
herom til de frivillige.

Bramdrup, den 27.2.2018
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)
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