MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

12. marts 2020 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:

Afbud
CM - PHLO - KAR

Referat

2:
Referat

Deltagelse i mødet er frivilligt pga. Corona-situationen – afbud fra LV – SL - VK
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde
Den blev underskrevet ved sidste møde
Godkendelse af dagsorden

3:

Der er lavet en revideret dagsorden og tilføjet punkt 15 hvor MR skal lave en handleplan
for situationen med Corona,, herunder hvordan vi informerer sognet
Samt ønsker FU en tilkendegivelse af at vi, imens samfundet mere eller mindre er lukket
ned, handler på MRs vegne
Punkterne 6 + 8 til 14 bortfalder på dette møde
Dagsorden er godkendt

Referat

4:

Hvilket betyder at MR har givet FU mandat til at træffe nødvendige beslutninger på MRs
vegne, så længe samfundet er lukket ned.
Formandens punkt
a. Tilbagemelding fra udvalg vedr. projektorerne i sognegården. IL – JBM.

a:
JBM og IL har haft møde dd med relevant leverandør, som sender et tilbud.
Tilbuddet kan behandles på næste MRmøde.
Referat

5:

b:
Logen Saxum meddeler at de holder åbent hus for interesserede torsdag den 26. marts
kl. 19:00
Økonomi
a. Status
b. Regnskab 2019
a:
Fremlagt og godkendt

Referat

b: Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Regnskab 2019, Afleveret d. 27-02-2020 10:05
Fremlagt og godkendt
Det kirkelige liv i sognet

6:

Referat

Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. Lone Vesterdal (d. 27.2.)
b. Sogneindsamlingen (8.3.)
Punktet udgår – og sættes på kommende dagsorden
Orientering fra præsterne

7:

Vi har følgende i kalenderen:
Gudstjeneste på søndag
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Gudstjeneste på Kirsebærhaven den 17. Marts
Før søndagen fredag den 20. Marts
Frivilligfest den 20. Marts
Gudstjeneste den 22. Marts med efterfølgende koncert
Byggemøde den 25. Marts
Sogneaften den 26. Marts
Sogneaften den 26. Marts
Gudstjeneste den 29. Marts med kirkekaffe
Gudstjeneste med Bofællesskabet den 30. Marts kl 14.30
Morgenandagt fredag den 3. April
Der er dd kommet nye retningslinjer fra biskopperne, som vi skal forholde os til
Referat

8:
Referat

9:

Referat

10:
Referat

Der er ingen præster til stede, derfor behandler MR kirkens kalender under punkt 15
Orientering fra kirkeværge
Punktet udgår
Orientering fra kontaktperson
a. Personalesituationen (Lukket punkt)
a:
Sygemeldinger i personalegruppen blev behandlet
Orientering fra programudvalget
Punktet udgår

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

11:
Referat

12:
Referat

Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget
a. Status
Punktet udgår
Status og eventuelle spørgsmål omkring dine opgaver til frivilligfesten
Punktet udgår
12. maj -20 kl. 19:30 - Orienteringsmøde og opstarten på det kommende MR-valg
- hvordan griber vi det an?

13:

Referat

- Valg til MR - hvem har lyst til at fortsætte?
- Hvilke centrale poster skal udfyldes på ny?
- Det nye råd, hvordan får vi nye, gode folk til at melde sig, og stille op til valg?
- Har vi nogen vi hver især kunne pege på?
- Hvor informerer vi - kirkebladet m.m.?
Punktet udgår
Folkekirkens liturgi
Kap. 4 – læs side 27 - 32

14:
Oplæg til debat ved LV og PHLO
Punktet udgår
Referat
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15:

Handleplan for Bramdrup Kirke under Corona/Covid19
Vi har følgende i kalenderen:
Gudstjeneste på søndag
Gudstjeneste på Kirsebærhaven den 17. Marts
Før søndagen fredag den 20. Marts
Frivilligfest den 20. Marts
Gudstjeneste den 22. Marts med efterfølgende koncert
Byggemøde den 25. Marts
Sogneaften den 26. Marts
Gudstjeneste den 29. Marts med kirkekaffe
Gudstjeneste med Bofællesskabet den 30. Marts kl 14.30
Morgenandagt fredag den 3. April
Der er dd kommet nye retningslinjer fra biskopperne, som vi skal forholde os til
På baggrund af biskoppernes vejledning ”Folkekirkens Coronatiltag” har MR
besluttet at alle arrangementer og gudstjenester ved Bramdrup Kirke er aflyst indtil
videre til og med fredag den 3. april 2020. Dette gælder også babysalmesang, alle
kor og både mini- og konfirmandundervisningen.

Der skal være sprit i våbenhuset + i præstekontorer + kordegnekontoret + sognegården +
graverkontoret
Desuden skal plakaten fra Sundhedsstyrelsen hænges op de samme steder som
ovenstående.
IL har opgaven

Referat

Kirkegårdens personale fortsætter indtil videre deres udendørs arbejde på kirkegården.
De deltager kun i kirken ved nærmere aftalte dåb, begravelser og vielser.
JS og JC informerer personalet om Corona-tiltagene.
JC deltager eventuelt ved førstkommende tirsdagsmøde (17.3)

Behovet for ekstern rengøringshjælp i oldfruens fraværsperiode bedømmes løbende af
FU.

Frivilligfesten aflyses
- JC orienterer de tilmeldte
- SL aflyser madleverancen og underholdningen + IR
- BZ aflyser køkkenhjælperne
IL orienterer de eksterne deltagere, at byggemødet den 25. er aflyst
LV informerer relevante samarbejdspartnere om aflysningerne
De kirkehandlinger – her beder MR præsterne om at følge henstillingen fra biskopperne

FU følger Corona-situationen nøje og vil løbende forholde sig til regeringens og
biskoppernes vejledninger. Opdateringer kan findes på kirkens hjemmeside.

Følgende sættes på kirkens hjemmeside:
Gudstjenester og arrangementer er aflyst!
© 2015 BZ

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

12. marts 2020 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt

På baggrund af biskoppernes vejledning ”Folkekirkens Coronatiltag” har
menighedsrådet besluttet at alle arrangementer og gudstjenester ved Bramdrup
Kirke er aflyst til og med fredag den 3. april 2020. Dette gælder også
babysalmesang, alle kor og både minikonfirmand- og konfirmandundervisningen.
Ved ønske om begravelse/bisættelse, dåb eller vielse rettes der henvendelse til
kirkens præster for en aftale

Næste MR-møde
Tirsdag den 14. april 2020 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest den 24.3.2020
16:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 12.3.2020
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)

______________________________________________________________________________________
Pia Haaning Lorenzen (præst)
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