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1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat

4:

Afbud
LV - SL
IL
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde

Godkendt og underskrevet
Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden tilføjelser
Formandens punkt
a. Datoer for efterårets MR-møder Bilag 4.a
b. Besøg af provstiudvalget – den 16. maj – 20 kl 9:00
a: Fremlagt
b: Det forventes at MR deltager. Mødet forventes at vare en times tid.

Referat

c: Distriktsforeningen indkalder til møde 3. marts.
d: Der er tiltrådt ny HR konsulent i provstiet.

5:
Referat

Økonomi
a. Status
a: Status blev fremlagt og godkendt.
Det kirkelige liv i sognet

6:

Referat

7:
Referat

8:

Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. Jul og nytår
a: Antallet af gudstjenester 24. dec synes at passe.
Orientering fra præsterne
Konfirmanderne har her i foråret konfirmandundervisning på hele dage. Det drejer sig om
4 undervisningsdage.
Orientering fra kirkeværge
a. Regler for aflåsning af sognegården m.m.
a: Det blev indskærpet at Sognegården aflåses af den enkelte bruger efter endt brug. CM
orienterer medarbejdere på tirsdagsmødet.

Referat

b: Dagplejerne har opsagt lejemål for torsdage.
c: Lindetræerne på kirkegården stynes i februar.

9:

Orientering fra kontaktperson
Der er blevet afholdt det årlige medarbejdermøde, bl.a. gennemgang af APV.

Referat
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Et forslag fra en medarbejder blev drøftet. (Lukket punkt)
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10:
Referat

Orientering fra programudvalget
Der er lavet program frem til sommerferien 2020.

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

Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget
Udvalgsmøde 9.1.2020
Mødet blev indledt med en evaluering af det forudgående møde med kunsthistoriker
Hans Jørgen Frederiksen (HJF). Der var glæde og tilfredshed hos alle over dagens møde
og de kunsthistoriske og teologiske perspektiver, som HJF bragte ind over vores projekt.

Referat

Status:
 Et flertal i MR har besluttet at der arbejdes videre med projektforslaget fra
arkitekterne.
 Projektforslaget er godkendt i Provstiet og videresendt til Stiftet. Stiftet hører Kgl.
Bygningsinspektør, Nationalmuseet og Akademirådet. (mail af 16. december
2019 fra Haderslev Stift).
Der arbejdes videre med ansøgning af fonde til finansiering af udsmykningen. Det gælder
også ansøgning til firmaer i lokalområdet.
Folkekirkens liturgi
Se mailen fra JC 2.1.20 – læs side 7-18

12:
Oplæg til debat ved LV og PHLO
Referat

13:
Referat

God debat om gudstjenestesyn, kapitel 2.
Udvalgsposter – er der ønsker om ændringer? (JC) Bilag 13
Listen blev gennemgået og tilrettet.
Næste MR-møde
Torsdag den 20. februar 2020 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 3.2.2020

13:
Referat

Eventuelt
Ingen punkter til behandling.

Bramdrup, den 16.1.2020
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted
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______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
Karl Aage Rasmussen

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Pia Haaning Lorenzen (præst)
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