MENIGHEDSRÅDSMØDE
Ordinært MR-møde

Dato:

Formandens initialer

9. juni 2020 Kl. 18:30

JC

Sider i alt:

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat

Afbud
JS og KAR
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde
Underskrevet og godkendt
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden tilføjelser
Formandens punkt

4:

a.
b.
c.
d.

Formandsmøde. Bilag 4a
Genautorisering
Møde med de frivillige 16.6. kl. 15:30-17:00
MR-mødet i august flyttes til 18.8.

a. Der afholdes formandsmøde 17. juni.
b: GDPR lovgivningen gør at menighedsrådet skal udpege en person med adgang til
personfølsomme oplysninger på DAP. MR udpeger JC.
Referat

c: Der afholdes møde for frivillige. Hyggeligt samvær ovenpå en svær tid.
d: Mødet flyttes til 18. 8.

5:

Økonomi
a. Status Bilag 5a1 + 5a2
b. Foreløbigt budget 2021. Bilag 5b1 + 5b2
a: Status fremlagt og godkendt
b: Foreløbigt budget fremlagt og godkendt.

Referat

Bramdrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36734728, Budget 2021, , Bidrag budget afleveret d. 29-05-2020 09:55

Det kirkelige liv i sognet

6:

a. Genåbning af kirken fra torsdag 21.5.20
- Gudstjenester 21. + 24.5
- Morgenandagt 5.6.
- Før søndagen 19.6
- Konfirmationer 13. + 14.6.
- Åbning af kirken i dagtimerne?
b. Orienteringsmødet
Ris/ros til afholdte arrangementer?

Referat

a: Det har været dejligt at komme i gang igen. Der opleves på landsplan en general
forsigtighed blandt kirkegængerne, så langsomt kommer vi tilbage til normal gænge.
Præsterne melder klar til årets konfirmationer.
Indtil videre er kirken ikke åben i dagtimerne.
b: Orienteringsmødet 9. juni er flyttet 18. august kl. 19.30 i Sognegården
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MR evaluerer tiltag i forbindelse med Covid-19 på møde i efteråret.

7:

Orientering fra præsterne
a. Kirkebladet
a: Kirkebladet udkommer august.

Referat

b: Bramdrup Kirke er nu på Facebook. Alle er velkommen til at ”Synes godt om” og
opfordre andre til at følge.
http://www.facebook.com/bramdrupkirke

8:

Orientering fra kirkeværge
a. Kirke- og kirkegårdssyn 4.6. kl. 16:30
b. Centervejens venner
a: Der er foretaget kirke- og kirkegårdssyn. IL orienterede om punkter til udbedring.

Referat

9:

b: Bofællesskabet byder ind til at være en del af deres vennegruppe ”Centervejens
venner” Der afholdes jævnligt møder.
Orientering fra kontaktperson
a. Medarbejdernes tilbagevenden til arbejdspladsen

a. Hverdagen er ved at være tilbage efter Corona-hjemsendelse.
Referat

b: Der er ansat ny gravermedhjælper.

10:

Referat

Orientering fra programudvalget
a. Efterårets program. Bilag 10a
Det besluttes at Sogneaftener i september og oktober bliver med ”medbring egen
kaffekurv”
Høstgudstjeneste bliver uden auktion.

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

11:

Referat

Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget
a. Status
b. Væveren er færdig med klædet som Thomas Kluge skal bruge som model
A: Vi venter stadig på svar fra juristen i stiftet. JC kontakter stiftet. Når godkendelsen
forelægger kan udbudsrunde for projektet igangsættes. For nuværende lukker kirken først
for handlinger til årsskiftet 2020/2021, mod oprindelig plan om lukning september 2020.
Fondsmidler kan ikke søges før godkendelse.
b: Klædet fremvist i billedform
Orienteringsmøde og opstarten på det kommende MR-valg
- hvordan griber vi det an?

12:
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- 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?
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- Hvor informerer vi - kirkebladet m.m.?

Referat

13:

Referat

Der afholdes møde i valgbestyrelsen i uge 25.
Der afleveres indlæg til kirkebladet.
Dåbsklude – et nyt initiativ?
Der skal strikkes nye dåbsklude – MR bevilliger midler til det. I kirkebladet fremgår
procedure.
Næste MR-møde
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 17:00
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest den 4.8.2020

14:
Referat

Eventuelt
Ingen punkter til behandling

Bramdrup, den 9.6.2020
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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