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1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat

4:

Afbud
CM, PHLO, VK. Suppleanten BT deltager
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde Bilag 2
Godkendt.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Formandens punkt
a. Dato for sogneorientering
b. Lån af nabokirker og det praktiske omkring kirkeudvidelsen
c. Ændringer i FU sammenhæng
a:17/11 kl. 11.30 MRs årlige orienteringsmøde.

Referat

b: MR aftaler med de pågældende nabokirker. Vi medbringer eget personale.
c: Kirkeværgen indtræder i FU. MR tilslutter sig denne ændring.

5:

Økonomi
a. Status
b. Godkendelse af kvartalsrapport Bilag 5.b, 5.b2, 5.b3
c. Regulativ for attestation. Bilag 5.c Det med rødt er ændringsforslag
d. Foreløbigt budget 2020 Bilag kommer senere
a: Fremlagt og godkendt.
b: Fremlagt og godkendt.

Referat

c: Udsat til næste møde. MR anmoder FU om at viderebehandle forslaget.
d: bilaget udsendes snarest og kommenteres gerne til kasserer.
Det kirkelige liv i sognet
6:

Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. Påsken
b. 5. maj (Kirken – Logen)
a: rigtig god tilslutning til alle påskens gudstjenester.

Referat

7:

b: En velbesøgt gudstjeneste og ligeledes foredrag. Positivt samarbejde med logen.
Meget rørende og betydningsfuldt foredrag om Arlette Andersens liv. Hun deltog selv ved
foredraget.
Orientering fra præsterne
a. Ny tilmeldingsform for konfirmander
b. Lån af kirke til konfirmation i 2020 og 2021 (JC-LV)
a: konfirmandtilmelding fremover ved hjælp af Nem-id

Referat

8:
© 2015 BZ

b: MR har fået tilsagn om at låne Harte Kirke 2020 og 2021 Store Bededag og lørdag
efter til konfirmation. Præsterne sender information til skolens nuværende 6. og 7.
klasses forældre.
Orientering fra kirkeværge
a. Renovering
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9:
Referat

10:
Referat

a: Provstesyn den 9. maj. Kirkeværgen foreslår at kirkens tårn og kapel kalkes i
indeværende år. MR tilslutter sig forslaget.
Altandøren i præsteboligen på 1. sal skal udskiftes. Alle vinduer i præsteboligen skal
males og øst-facaderne afrenses og males. Processen med at forsyne klokketårn med
trådnet er godt i gang.
Orientering fra kontaktperson
Intet at berette.
Orientering fra programudvalget
Intet at berette

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

Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget
Aftalt møde den 23. maj i fonds-udvalget og møde med fundraiser den 13 juni.
Næste møde i kirkeudvidelsesudvalget er 19. juni.

12:
Referat

Næste MR-møde
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 27.5.2019
13:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 8.5.2019
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
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______________________________________________________________________________________
Karl Aage Rasmussen

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Pia Haaning Lorenzen (præst)
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