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Referat

2:
Referat

3:
Referat

4:

Afbud
JS PHLO CM
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde
Godkendt
Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af pkt 5b Revisionsprotokolat og påtegning
pkt 11c egen betaling til udsmykning
Formandens punkt
a. ”Valg en fælles udfordring” – Provstidag den 6.10. Tilmelding til formanden den 17.9.
Bilag 4.a
b. Orienteringsmødet den 17.11. – Oldfruen laver maden – hvem fra MR hjælper med
det praktiske?
c. Nyt fra formandsmødet
d. Nyt fra Budgetsamrådet
e. HR-medarbejder i provstiet
f. Udkast til hjemmeplejepræst i Kolding Kommunen Bilag 4.f
g. Grøn inspirationsdag i Simon Peterskirke. Husk at melde jer til hvis I har lyst til at
deltage, senest den 17.9. Bilag 4.g
a: JC og ES deltager.
b: JBM, BZ og SL sørger for opstilling. ES deltager ikke i orienteringsmødet.
c: se pkt d

Referat

d: Budget for 2020 er lagt af provstiudvalget. Ansøgning om kr 65.000 til delvis dækning
af feriepengebetaling er imødekommet.
Pr 2020 bortfalder betaling af erhvervelse af gravsted, manglende indtægter dækkes med
refusion fra Provstiet.
e: HR-medarbejder forventes ansat pr. 1/1 2020
f: Orientering om en forsøgsordning med hjemmeplejepræst i Kolding Provsti.
g: Husk tilmelding til ovenstående.

5:

Økonomi
a. Status
a: Status fremlagt og godkendt.

Referat
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b: Revisionsprotokollat og påtegning fremlagt og taget til efterretning.
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Det kirkelige liv i sognet
MR-datoer i første halvår af 2020:

6:

16.1.
20.2.
12.3.
14.4.
12.5.
9.6.
Frivilligfest den 20.3.
Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. Sensommerfest 27.8.
b. Høstgudstjenesten 15.9.
a: Datoer fremlagt. Fra efterår 2020 tilstræbes det at MR møder ligger før 15. i måneden.
b: Et fint arrangement med god tilslutning. TrioFabula gjorde det som altid godt.

Referat

Høstgudstjeneste – et superarrangement, med en flot tilslutning – 72 deltagere.
Børnekoret og voksenkoret gjorde det fantastisk.
c: Af sikkerhedsmæssige årsager ændres proceduren omkring vores lysglobe. Fra d.d. vil
der kun være levende lys i globen under kirkelige handlinger og gudstjenester. Alt
levende lys slukkes når der ikke er personale i kirken.

7:

Referat

8:

Orientering fra præsterne
Præsterne er begyndt på konfirmandundervisning.
Kirkeblad er snart klar til korrekturlæsning.

Orientering fra kirkeværge
I løbet af sommeren har medarbejderne været samlet – de udtrykker forsat samlet glæde
ved vores arbejdsplads.

Referat

9:
Referat

10:

Kirken er blevet kalket.
Renovering af handicaptoilet sker fra ultimo september og oktober ud.

Orientering fra kontaktperson
a. Lønbehandling (Lukket punkt)
a: Forslaget blev behandlet.
Orientering fra programudvalget
Foredragsrække i 2019-2020 blev fremlagt.

Referat

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

11:
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Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget
a. Referat fra mødet den 10.9. (IL)
b. Udvalgets anbefaling af kunstnere
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a: MR tilslutter sig forslaget om at orglet skal flyttes op på et pulpitur. Udvalget søger
fondsmidler til at gennemføre projektet.
MR beder kirkeudvidelsesudvalget lave en fortegnelse med inventar fra kirken, og oplæg
til hvad der skal ske med det.

Referat

b: MR tilslutter sig kirkeudvidelsesudvalget anbefaling af valget af kunstnere.
Thomas Kluge skal fremstille altertavlen. Billederhugger Laila Westergaard skal udføre
granitarbejde. Udsmykning skal finansieres af fondsmidler.
c: Fundraiser foreslår at der igangsætttes en sogneindsamling til finansiering af
udsmykning af den renoverede kirke.
MR vil også søge fonde, der betinger delvis egenbetaling af udsmykningen.

12:
Referat

Personaleudvalget fremlægger personalehåndbogen til godkendelse.
Rød skrift til godkendelse. Bilag 12
Udsættes til senere møde.
Næste MR-møde
Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 7.10.2019

13:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 17.9.2019
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)
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______________________________________________________________________________________
Pia Haaning Lorenzen (præst)
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