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Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat

4:

Afbud JS
Desuden afbud fra PHLO
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde
Underskrevet og godkendt.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden tilføjelser
Formandens punkt
a. Fra provstimødet 6.10. Bilag 4.a
b. Tilbagemelding på fredningstid for barnegrave
a: Mødet i Tyrstrup hovedtema var det kommende valg til Menighedsrådene i Danmark.
12. maj 2020 afholdes der orienteringsmøde i alle sogne i Danmark.

Referat

Det allerede planlagte MR møde 12. maj afholdes kl. 17.00
b: Efter svar fra provsten fastholdes nuværende procedure.

5:

Økonomi
a. Status
b. Godkendelse af 3. kvartalsrapport. Bilag 5.b + 5.b2 + 5.b3
a: Fremlagt og godkendt
b: Fremlagt og godkendt

Referat

c: JBM iværksætter at der fremadrettet laves ny procedure for adgang til bankkonti. Dette
medfører samtidig at kirkernes regnskabskontor får kigge-adgang.
Det kirkelige liv i sognet
1. 1. 100 salmer – salmebogstillæg. Er der brug for indkøb af yderligere bøger?
6:
Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. 26.9. Foredrag af Per Damgaard
1: MR beslutter at der indkøbes 50-60 stk. Endvidere købes 5-6 stk. med stor skrift. JC
sørger for at indkøb foretages.
Referat

a: Efterårets første foredrag med et interessant emne
7:
Referat

8:
Referat

9:
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Orientering fra præsterne
LV fortæller at procedure omkring kirkeblade til sognebåndsløsere er bragt i orden.
Orientering fra kirkeværge
Intet til behandling.
Orientering fra kontaktperson
a. Tilbagemelding på punkt 9.a fra sidste MR-møde
b. Kirkesanger – stillingsopslag
c. Personalesag (Lukket punkt)
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a: Formanden har orienteret kirkesangere om MR beslutning.
Referat

b: Der er stillingsopslag på Jobnet.
c: JC orienterede om personalesag.

10:
Referat

Orientering fra programudvalget
Ingen punkter til behandling.

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

Referat

12:

Referat

Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget
Der udarbejdes projektprospekt som skal bruges til ansøgning af fondsmidler. Prospektet
udleveres også til MR på mødet i november.
Akademi-rådet har modtaget vores besked om valg af kunstnere og de har svaret positivt
tilbage.
Vi har søgt om og fået tilladelse til at iværksætte en indsamling i forbindelse med
kirkeudsmykningen.
Der arbejdes med oplægget til orienteringsmødet i november.
Personaleudvalget fremlægger personalehåndbogen til godkendelse.
Rød skrift til godkendelse. Bilag 12
Gennemgået og tilrettet. Herefter er personalehåndbogen klar til udlevering til personalet.
Personalet modtager personalehåndbogen såvel elektronisk som i papirform.
Næste MR-møde
Tirsdag den 13. november 2019 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 31.10.2019

13:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 22.10.2019
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg
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______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
Karl Aage Rasmussen

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Pia Haaning Lorenzen (præst)
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