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Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:

Afbud
JS - KAR – BZ – CM - PHLO

Referat

2:
Referat

3:
Referat

4:

Referat

5:

Pga. afbud er suppleant Bertil Thomsen indkaldt, og deltager i mødet
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde

Underskrift af referat udsættes til næste møde.
Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt
Formandens punkt
a. Fotografering af personalet - tirsdag 12. marts kl. 10:00 - sognegården
b. Earth Hour 2019 - se mail på DAP 27.2.2019

a. JC orienterede om fotografering. LV sørger for at fotofiler opbevares hos kordegnen.
Fotografering forventes afsluttet inden udgangen af uge 13/19.
b. Bramdrup Kirke deltager ikke i dette.
c. HR funktions på provstiniveau er nu besluttet på ekstraordinært formandsmøde.
d. Efter henvendelse fra Mogens Leander er sagen afsluttet.
Økonomi
a. Status
b. Godkendelse af regnskab 2018
a: Status blev fremlagt og godkendt

b: Årsregnskab 2018 gennemgået og godkendt.
Referat
Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Regnskab 2018, Afleveret d. 11-03-2019 10:44

c: Tilbud og anskaffelse på katafalk igangsættes af CM og IL.
Det kirkelige liv i sognet
6:

Referat

7:

Referat

© 2015 BZ

Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Sogneaften 28.2.
- Fastelavn 3.3.

Jørgen Anker Jørgensen holdt en fin sogneaften cirka 60 deltagere.
Fastelavn en dejlig tradition med en fuld kirke og Sognegård.
Sogneindsamling 10/3 desværre et noget reduceret antal indsamlere, vi håber dog på et
tilfredsstillende indsamlingsresultat her i sognet.
Orientering fra præsterne

Konfirmandtur til Moesgård 15/3 for alle konfirmander.
Ny kordegnevikar med erfaring og kompetence er ansat.
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8:

Orientering fra kirkeværge
a. Trådnet til forhindring af fugle på kirkeloftet

a. MR tilslutter sig etablering.

Referat

9:
Referat

10:
Referat

b. IL orienterede om arbejdsmiljødrøftelse.
c. Støbejernshegnet rundt om Rønnings gravsted rettes op.
d. Ansøgning om flytning af familiegravsted imødekommet. IL og CM sikrer at formalia er
på plads.

Orientering fra kontaktperson

Kordegnevikar har ansøgt om kursus, dette er imødekommet.
Orientering fra programudvalget

LV orienterede; efterår 2019 og forår 2020 er under udarbejdelse.

Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs deadline)
11:
Referat

Evaluering af frivilligfesten 8.3.

En fin aften med god underholdning og glade festdeltagere.
Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget

12:

Oplæg vedr. kunstnerisk udsmykning af kirken (LV)
Forslag om udarbejdelse af et skrift omkring kirkeudvidelsen (LV)

Oplæg om billedehuggerarbejde blev drøftet og der var tilslutning til at lade det indgå i
udvalgets videre arbejde.
Referat

Arbejdet med udarbejdelse af skrift omkring kirkeudvidelsen forsætter som tidligere
vedtaget.

13:

Referat

Forberedelse til MRs kursus den 9.4.
- Den første drøftelse af tema til kirkeudsmykning

Der blev drøftet forskellige forslag til motiv til altertavlen. De mange forslag indgår i
udvalgets videre arbejde.
Næste MR-møde
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 20:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 25.3.2019

14:
Referat
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Eventuelt
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Bramdrup, den 13.3.2019
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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