Pkt. 4
Udfærdigelse
af referater

Forslag: vente til det nye menighedsråd kommer
Forslag: nedsætte et udvalg som laver et udkast til, hvad et
forretningsudvalg kan indeholde.
Udvalg bestående af JK, AAa og KFS. JK indkalder i februar.

Hvor meget skal i udvalgsreferater.
Det væsentligste skal med.
Opfølgning fra sidste møde.
Indsigelser til et udvalgsreferat sendes ud til alle i udvalget.
Forslag: Referater underskrives på møderne Man har en frist på 4 dage.
Referaterne skal ikke underskrives.

Pkt. 3
Skal vi have nedsat et forretningsudvalg
Forretningsud (mødeforberedelsesudvalg)?
valg
Opfølgning fra sidste/forrige møde

Afslutningstidspunkt: kl 22.00
Lukket møde begynder 18.45 fremover
Gertrud skulle have været med i aften; men økonomien tillader det ikke.

1915
1925

1906
1915

1905
1906

Få klarhed over aftnens punkter

Tidspunkt
Varighed
Anslået og
reelt

Pkt. 2
Orientering
om mødet

Beslutning

1900
1905

Formål

Pkt. 1
Fællessang

Nr. og
overskrift

Afbud: CG
Oprydning: BS og JHK

Sangvælger: Maria Duusgaard König
Referent: Birtemarie Sørensen
Deltagere: Jens Kock (JK), Anni Aarestrup (AAa), Poul Tegllund (PT), Michael Hjort (MH), Bjørn Laursen (BL), Olav Lynggaard (OL), Kathrine Føns
Schultz (KFS), Inga Juhl Nielsen(IJN), Christina Graversen (CG), Birtemarie Sørensen (BS), Jens Henrik Kristiansen (JHK), Maria Dusgaard König
(MDUK) og Jytte Kristensen (JK)

Menighedsrådsmøde torsdag den 28. januar 2016 kl. 1900 i Kirkehuset

Vamdrup Menighedsråd

Udvalg: Solveig Sloth og KFS vil gerne arbejde på at komme med forslag
til en erstatning af den grønne messehagel i samråd med JHK og MDK.
Udvalget skal komme med forslag til pris og udformning inden bestilling.
KFS indkalder til møde

Sætte gang i proces med indkøb/fremstilling
af nyt grønt messehagel. Det gamle er ved
at være slidt.
Der er modtaget 5.000 kr. i donation til
formålet

Gennemgang af kvartalsrapport.
Vi må spørge Lis Andersen eller Aaa, hvis vi har noget, som vi vil have
Fremsendes så snart den er færdig (hvis det uddybet.
nås)
Det færdige regnskab foreligger formentlig på februarmødet.

JHK
Forespørgsel om også at anvende druesaft
ved nadveren, 1-årig forsøgsperiode
MDUK

Pkt. 8
Nyt
messehagel

Pkt. 9
Økonomi

Pkt. 10
Præsterne

Forsøg vedtaget indtil udgangen af 2016.
Solveig Sloth undersøger om der en gammel kalk (præsterne har et
hjemmesæt) som evt. kan bruges ellers indkøbes en ny kalk.
Godt foredrag/arrangement med Charlotte Rørth; mange positive
tilkendegivelser.
Gospelmeditation 27.1: godt fælles arrangement i provstiet, som vil være
en tilbagevendende årlig begivenhed.
28.2: Opfordring til at deltage i konfirmandforældre arrangement

Ansættelsesudvalg: 2 fra Hjarup og 2 fra Vamdrup og Maren Frost Nielsen. 1930
MH og CG
1935

Pkt. 7
Hvem skal med til samtalerne?
Ansættelse af
ny kirkesanger

1950
2000

1945
1950

1935
1945

1928
1930

Blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6
Nyt tilbud fra Share-IT.
Ny aftale vedr. Skal vi lave en ny aftale.
kopimaskine Bilag medsendes

1925
1928

For: BS, OL, PT
Imod: KFS, IJN, AAa, JK
Blank: JHK, BL, MDK, MH
Vi foreslår at søge Kolding Provsti, da arrangementet er et fælles provsti
anliggende

Pkt. 5
KGF ansøger om 3.000 kr. i støtte
Ansøgning fra Ansøgning medsendes
Kolding
Gospel
Fellowship

Det er op til de enkelte udvalg at bestemme udformningen på referatet.

Mussamtalerne er blevet afholdt.
Jytte K. er begyndt på GLU i Århus (lederuddannelse).
Projektet tages op, når vi ved helt præcis, hvor meget Vamdrup Byforum
kan byde ind med økonomisk.

- VALG: Geelmuyden Kiese skal køre landsdækkende kampagne vedr.
2055
menighedsrådsvalg for KM, og lokal kampagne for Landsforeningen.
2105
Orienterings- og opstillingsmøder holdes tirsdag den 13. september 2016.
Kursus for valgbestyrelser i august måned, dato ligger ikke fast endnu.
- Orientering fra formandsmøde 27.01.16. Besøg af Hanne Mc Collin på
næste rådsmøde, undersøge hvad nye rådsmedlemmer har brug for ved
opstart. Diakoni er fokusområde, Anette Langdal ønskes ansat, tages op på
budgetsamråd. Fælles fritidsdækning i stil med vores organistsamarbejde.

Pkt. 13
Kontaktperson

Pkt. 14
Status på projektet med Vamdrup Byforum
Projekt med
Bilag medsendes
scene i
præstegårdsha
ven

Pkt. 15
Besked om vigtig post
Meddelelser
fra formanden

2050
2055

2047
2050

2045
2047

Intet at bemærke

Pkt. 12
Kirkeværge

2000
2015

2015
2045

Fremover tager det nedsatte udvalg sig af ombygningen af den gl.
præstebolig. Udvalgets beføjelser tages op til mødet med provsten den
9.februar 2016
Festgudstjenesten pinsedag markerer indvielsen af tårnet og fejringen af
Jernbanejubilæet; biskoppen deltager.

Der er enighed om at renovere døre mm, såfremt det er inden for
tårnbudgettet.
Bygningsudvalget kommer med en økonomisk oversigt i forhold til hvor
vidt vi er mht. de 4 millioner på næste menighedsrådsmøde.
Vi afventer nyt ang. den ny præstebolig (kloak).

PAUSE

Pkt. 11
- Status på renovering tårn/kor
Bygningsudva - Status på ny præstebolig
lg
- Vedligeholdelse af kirkens døre m.m., brev
til provstiet. Bilag vedhæftet.
- Oplæg vedr. gl. præstebolig. Bilag
fremsendes snarest

Pkt. 18
Lukket møde

Pkt. 17
Oplæsning/un
derskrift af
referat

Pkt. 16
Eventuelt

Generalforsamling i distriktsforeningen i Kolding Provsti 1.3 kl. 17.30
(spisning, tilmelding senest 16.2), selve mødet begynder kl. 19.
Guldkonfirmander mødes til gudstjenesten den 22.5.
Tænke tanker om at finde nye kandidater til MR i forbindelse med
Kirkefestival.

Analyse af kirkegårdsdrift. Luther jubilæum Svend Erik på provstiet samler
arrangementer til kalender. Fest for alle MR og ansatte 30.10.16 kl. 12301600 i Sydbank Arena. Honorarer ændres til rammebeløb, som rådet selv
skal fordele.
- Stiftsmagasin eksemplar medbringes.
- Opfølgning fra sidste møde; Kirkehuset optaget 25.02 – 31.03 – 28.04,
Kirkeladen i Hjarup også optaget, møderne holdes Cafe Mødestedet,
Jernbanegade 3. Gerrit foreslår at vi springer fællesmøderne over i år.
- Møde med provsten vedr. konsulentforløb, husk at gøre jer nogen tanker
om forløbet. Hvem deltager? Alle deltager så vidt det er muligt. Varighed 2
timer højst. Forplejning. Klapsammen sandwich, som spises samtidig med
mødet.
- Gode ideer til rekruttering af nye rådsmedlemmer, kontakt
Landsforeningen.
- Fællesorganistmøde i Stiftet 31.03 eller 04.05, Stiftet betaler dog minus
kørsel og evt. vikarudgifter

2110
2115

2105
2135

