MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

13. november 2019 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
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Referat

2:
Referat

3:
Referat

4:

Afbud

PHLO og IL
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde
Godkendt
Godkendelse af dagsorden
Pkt 11E tilføjet
Formandens punkt
a. TV-transmission af gudstjenesterne
b. Kordegnefunktionen
a: Emnet kræver yderligere informationer for at vi kan behandle dette emne.

Referat

5:

b: Harte har henvendt sig for et samarbejde på kordegnefunktionen. Der arbejdes videre
med dette.
Økonomi
a. Status – Bilag kommer senere
b. Endelig budget 2020 Bilag kommer senere
c. Information om ny bankaftale
a: Status fremlagt og godkendt
b:
Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Budget 2020, , Endelig budget afleveret d. 11-112019 13:16

Referat

Endeligt budget fremlagt og godkendt.
c: JBM har aftalt med banken at der etableres en ny aftale, med kiggeadgang for
regnskabskontoret.
Det kirkelige liv i sognet
6:

Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. 24.10. Foredrag med Per Schultz Jørgensen
a: Et fint arrangement, der appellerede til et bredt publikum.

Referat

7:
Referat

8:

Referat

9:
Referat
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b: Allehelgens gudstjeneste og frokost. En god tradition med fin opbakning.
Orientering fra præsterne
Påskebesøg med skolens 2.klasser er i planlægningsfasen.
Orientering fra kirkeværge

Det nyrenoverede toilet ved kapellet er nu færdiggjort.
Der indkøbes en ny farmertruck til kirkegården.
Orientering fra kontaktperson
a. Nyt om kirkesangersituationen
b. Nyt om gravermedhjælpersituationen
a: Der er ansat ny kirkesanger, Mariane Hansen, hun tiltræder stillingen førstkommende
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søndag.
b: Gravermedhjælper er fratrådt sin stilling.
10:
Referat

Orientering fra programudvalget

Ingen punkter til behandling.

Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs deadline)
Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget
a. Præsentation af detailprojektet ved Thomas Kehlet.
Beslutningspunkt – Se bilaget fra kirkeudvidelsesudvalgsmødet 4.11.19 specielt
punkt 6 Bilag 11.a
Der kommer senere et ekstra bilag til dette punkt, som vedr. det nuværende
inventar - Beslutningspunkt
11:

b. Godkendelse af prospekt. Bilag kommer senere
c.

Afviklingen af sogneorienteringen den 17.11.2019 Bilag 11.c

d. Godkendelse af hjemmeside-tekst vedr. valg af kunstnere. (LV) Bilag 11.d
e. Forslag fra borger i sognet vedr. kirkeudsmykning
a: Thomas Kehlet fremlagde og gennemgik projektforslaget. Diverse spørgsmål blev
afklaret under fremlæggelse.
Menighedsrådet har godkendt det fremlagte projektforslag med følgende kommentar;
MR fravælger etablering af glasdørs-parti til tårnrummet.
Interiørliste blev gennemgået og godkendt med følgende kommentarer;
Nummertavle fra tårnrummet opbevares under byggeriet og forsøges placeret på
pulpituret.
Skibet ønskes ikke placeret i tårnrummet.
Kirkebænkene ønskes solgt på auktion. Koldinghus kontaktes for om de vil have et par
bænke.
Referat

Lysgloben bevares i kirken.
Billede fra koret ønskes ikke ophængt i Sognegården.
7-armet lysestage opbevares under byggeriet og forsøges placeret i den nye kirke.
Fletstole ønskes bevaret.
b: John Ville fremlagde prospekt. MR tilslutter sig prospektet. Prospektet uddeles til
tilhørerne til sogneorienteringen d. 17. nov. 2019.
c: Der er lavet dagsorden for sogneorientering.
d: Der indsættes en tekst af Lone Vesterdal på kirkens hjemmeside umiddelbart efter
sogneorienteringen.
e: Forslaget er behandlet, JC og LV sender svar til borgeren.
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12:
Referat

13:
Referat

14:
Referat

Beslutning vedr. lysgloben

MR påtænker en ny placering af lysgloben.
Beslutning vedr. legerum i tårnet

MR fravælger for nuværende at etablere legerum i tårnet.
Facebook (PHLO)

Udsat til mødet i december.
Valg til MR (Menighedsrådsloven §§ 11 og 9)

A:
Referat

B:
Referat

C:
Referat

D:
Referat

E:
Referat

F:
Referat

G:
Referat

H:

Referat

I:

Valg af formand (hemmelig afstemning)
6 stemmer for JC
2 stemmer blank
Valg af næstformand (hemmelig afstemning)
7 stemmer for BZ
1 stemmer blank
Valg af kirkeværge
IL blev enstemmigt genvalgt
Valg af kasserer
JBM blev enstemmigt genvalgt
Valg af sekretær
VKO blev enstemmigt genvalgt
Valg af kontaktperson
JS er enstemmigt valgt til posten
Valg af bygningskyndig
Ole Ahrendt er valgt
Valg af underskriftsberettiget
– jfv. referatbilag fra 17.1.2019 – er formand og kirkeværge de underskriftberettigede ved
kirken
Formand og kirkeværge er valgt som underskriftberettigede.
Fastsættelse af honorar for formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson
Honorarer fastsættes som nuværende.

Referat

© 2015 BZ

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

13. november 2019 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
J:
Referat

Arrangører af festen for de frivillige - 20. marts 2020
SL, CM og BZ er festudvalget.
Næste MR-møde
Tirsdag den 10. december 2019 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 21.11.2019

13:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 13.11.2019
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
Karl Aage Rasmussen

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Pia Haaning Lorenzen (præst)
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