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Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat

4:

Afbud CM - VK
PHLO - JS
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde
Godkendt og underskrevet på sidste møde
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Formandens punkt
a. Velkommen til Karl Aage Rasmussen - nyt MR-medlem
b. MR-foto på hjemmesiden
a:KAAR blev budt velkommen

Referat

b:Det uaktuelle foto på hjemmesiden er fjernet, der overvejes fremtidig procedure for
fotografering.
C: Der er generalforsamling i Distriktsforeningen den 6/2 i Christiansfeld. Der mangler
nye bestyrelsesmedlemmer. ES deltager.

5:
Referat

Økonomi
a. Status Bilag kommer senere
a:Status blev fremlagt og godkendt.
Det kirkelige liv i sognet
Ris/ros til afholdte arrangementer?

6:

-

Syng julen ind 16.12.
Juleafslutning med skolen 21.12.
Jul og nytår ved kirken

16.12 syng julen ind: var en dejlig gudstjeneste hvor korene gjorde det rigtig flot. Der var
mange folk og en god stemning hvor vi fik sunget rigtig meget. Mange gav ved kirkedøren
udtryk for at det havde været en dejlig eftermiddagstime i kirken.
Det er fint at reservere en adventssøndag til fællessang og kor – det fungerer godt. Dels
er der mange smukke jule- og adventssalmer vi kan synge, dels giver det menigheden en
anden oplevelse af kirkerummet og gudstjenesten blandt de mange andre gudstjenester,
der også er i den tid. Tidspunktet kl. 16.00 er også godt.

Referat

Juleafslutning med skolen: Julegudstjenesten var en succes. 3. klasserne gjorde det
godt med krybbespillet og viste stor engagement.
Jul og nytår: Der overvejes hvordan den 24/12 fremover tilrettelægges, så færre går
forgæves til julegudstjeneste. Julegudstjenesten den 23/12 med kor og kirke- og
kulturmedarbejder på Kirsebærhaven fungerede rigtig godt og fik stor ros fra beboere og
personale og familie. Stor tak til de forældre/familier til korister, der bakkede op omkring
arrangementet.
Gudstjenesterne juledag og 2. juledag var godt besøgt. Fin nytårsgudstjeneste og god
tradition med kransekage og vin efter gudstjenesten.

7:
Referat
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Orientering fra præsterne
a. Planlægning af årets sogneudflugt som bliver den 4.6.
a: Datoen er ændret til tirsdag den 28. maj.
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10:
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Orientering fra kirkeværge
Kirkeværgen orienterede om diverse.
Orientering fra kontaktperson
Kontaktpersons-opgaver varetages midlertidig af JC, JBM og IL.
Orientering fra programudvalget
a. Arrangementsliste. Bilag kommer senere
Arrangementslisten bliver sendt ud sammen med referatet.

Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs deadline)
Hvem ønsker at være med i følgende udvalg:

11:

Referat

12:

Kontakt med kirke-kulturmedarbejderen omkring medarbejdere/frivillige: ad hoc IR
Stående udvalg:?
Kontakt til menighedsplejen: LV
PR udvalg mht. plakater:?
Visionsudvalget: færdiggør selv arbejdet
Bilag 11
SL går ind i Stående udvalg. VK foreslås til ophængning af plakater i børnehaver, skole
og hallen.
Programudvalget udpeger en formand.
Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget
- Status (IL)
- Oplæg og drøftelse af LVs forslag til kunstnerisk udsmykning (LV)
- Fundraising (JC) Bilag 12
IL fremlagde udvalgets arbejde og møde med Akademirådet den 10/1 og de gode og
konstruktive overvejelser, der kom ud af mødet. MR har gennemgået de modtagne
tilbagemeldinger fra menighedsrådsmedlemmer og fra borgere i sognet i forlængelse af
orienteringsmødet den 11/11 2018 og efterfølgende. Disse tilbagemeldinger indgår i
udvalgets videre arbejde.

Referat

LV’s oplæg blev fremlagt, drøftet, og der var opbakning til at oplægget inddrages i det
videre arbejde i udvalget.
JC fremlagde forslag om at udvalget tilknytter en fundraiser med henblik på at få hjælp til
det videre arbejde med at søge fonde. MR vedtog forslaget.

13:

Referat

14:
Referat
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Vision
a. Status fra udvalget
b. Forslag om valg til personaleudvalg.
FU foreslår at kontaktperson, medarbejderrepræsentant og kirkekulturmedarbejder er udvalgsmedlemmer.
Andre forslag?
Udsat til senere.
En drøftelse af brug af vore lokaler.
Bilag 14 + 14.2 indeholder de nuværende aftalte regler.
MR har gennemgået og bekræftet de gældende regler fra december 2016.
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15:
Referat

Opdateret mødeliste for 2019. Bilag 15
Mødelisten er revideret og godkendt.

16:
Referat

Næste MR-møde
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 1.2.2019
17:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 17.1.2019
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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