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Referat
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Referat
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Afbud SL
Suppleant BT er indkaldt
JS, VK kommer senere
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde
Godkendt og underskrevet
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Formandens punkt
a. Det sidste nye vedr. lån af nabokirker og det praktiske omkring kirkeudvidelsen
b. Seniortræf i Kolding Kommune
c. Nye personalefotos til hjemmesiden
d. Landemode
a:Der er truffet aftale med Harte Kirke vedr. konfirmation 2021 og også 2020, hvis det
skulle blive nødvendigt. Der arbejdes på aftale med Eltang i forhold til lån af kirke til
bisættelser/begravelser og evt. lån af kirke til særlige gudstjenester.
b:Kolding Provsti har været repræsenteret ved Seniortræf, og fra Bramdrup sogn deltog
en repræsentant fra kirkens læsekreds med oplæg.
c: Personalefotos er nu korrigeret, så de fremstår i samme format.
d:Der er invitation til landemode i Haderslev fredag den 6. september. Tilmelding for
menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og præster til formanden.

Referat

e. Der har været afholdt formandsmøde i provstiet den 4. juni. Her fremgik det, at
provstiets økonomiske strategi for 2020 er uændret i forhold til 2019.
f. Der er overvejelser i provstiudvalget vedr. en evt. fremtidig beslutning om
omkostningsfri erhvervelse af gravsted.
g. Vedr. kirkens påskefrise. Billedkunstneren har ikke længere mulighed for at
vedligeholde frisen og har derfor udtrykt ønske om, at frisen ikke opsættes fremover.
Menighedsrådet udtrykker taknemmelighed over de år, vi har haft mulighed for at vise
frisen frem til glæde for mange i Bramdrup sogn.

5:

Økonomi
a. Status
b. Regulativ for attestation. Bilag 5.b Det med rødt er ændringsforslag
c. Godkendelse af foreløbigt budget 2020. Bilag 5.c
a: Gennemgået og godkendt.

Referat

b: Regulativ for attestation blev gennemgået og godkendt, med følgende kommentar;
”forårsblomster ændres til blomster”.
c: Foreløbigt budget 2020 blev gennemgået og godkendt.
Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Budget 2020, , Bidrag budget afleveret d. 24-05-2019 09:42

Det kirkelige liv i sognet
6:
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Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. Konfirmationer
b. Sogneudflugt 28.5.
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a: De to konfirmationer Store Bededag er veloverståede og kirken var fyldt med glade
konfirmandfamilier.

Referat

7:
Referat

8:

Referat

9:

Referat

10:
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b: Vi havde en meget vellykket sogneudflugt med forrygende foredrag i Rømø kirke ved
guide Jørn Carl, som også har skrevet en bog om Rømø Kirke og kommandørsten på
kirkegården. Bogen blev solgt under besøget. Middagen foregik på Klægager, hvor vi fik
meget fin mad, sjove fortællinger og en fin rundtur i marsken efterfølgende. Vi var 100
deltagere på udflugten.
Orientering fra præsterne
Præsterne har travlt med planlægning af kommende års konfirmandundervisning og der
er på nuværende tidspunkt også lagt planer for påske og pinse 2020.
Orientering fra kirkeværge
a. Godkendelse af provstesyn
a:Vi har haft det 4-årige obligatoriske provstesyn. Kirkeværgen gennemgik hovedpunkter
fra synsrapporten. Rapporten er godkendt af menighedsrådet og sendt til provstiet.
Orientering fra kontaktperson
Møde for alle frivillige den 18. juni kl. 15.30. Organisten har haft praktikant i maj måned.
Praktikanten har sendt en hilsen til MR med tak for forløbet, og med stor ros til organisten
for hans engagement i praktikforløbet.
MR undersøger muligheder for at praktikanten kan benytte sig af kirkens orgel til brug for
sin uddannelse.
Orientering fra programudvalget
PU afholder møde efter sommerferien. Programmet for efteråret er planlagt.

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

Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget
Nationalmuseet kommer 21. juni – til gennemgang af kirkens inventar.
Der er aftalt møde med en fundraiser Lotte Jensen.

12:
Referat

Næste MR-møde
Torsdag den 15. august 2019 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 30.7.2019
13:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 6.6.2019
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
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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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