- Modtaget pjecer vedr. ”Menighedsråd på jeres
måde” og ”Digital Strategi 2016-2020 for
Kirkeministeriet og folkekirken”
- Fremskrivningsprocenter for 2017 øvrig drift 0,6 %
løn 1,4% anlæg 2,4%

Program for menighedsmøde 25.08.16 kl. 2000

Pkt. 2
Menighedsmøde

Fællessang

Formål

Pkt. 1
Generel orientering
fra
formand/næstforma
nd

Nr. og overskrift

1905
1910

1900
1905

Tidspunkt

Orientering fra udvalgene; en fra hvert udvalg orienterer kort 1910
max 5 min. Orientering om præstegården (OL) og
1920
præstegårdshaven (JK). Status: hvor er vi nu i forhold til
vores visioner (MDUK). Vi forventer, aftenen slutter 21.30.
JFK laver program for aftenen.
Husk: Indbydelse til opstillingsmødet den 13.9 i Kirkehuset
og Introduktion til menighedsrådsarbejdet 1.9 i
Brændkærkirken.

Beslutning

Sangvælger: Olav Lynggaard
Referent: Birtemarie Sørensen
Deltagere: Jens Kock (JFK), 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)
Afbud: KFS, AAa og BL
Oprydning:IJN, CG

Menighedsrådsmøde tirsdag den 21. juni 2016 kl. 1900
i Kirkehuset

Vamdrup Menighedsråd

MDUK:God tur til Berlin med kolleger.

Pkt. 6

JHK

Se punkt 3.

Pkt. 5
Status på initiativer
Menighedsrådsvalg

Vi indkøber ikke en tæpperenser men lejer en lokalt.
Man vil prøve at finde en lejlighedskirke. Provstiudvalget
arbejder videre med det.
Flere steder er der fravalg af dåb. Opfordring til at vi på vores
hjemmesider gør opmærksom på, hvorfor vi holder dåb. PR
udvalget tager det med på deres næste møde.
Orientering om Benjamin Königs arbejde.
Indvielse af provstihuset den 24.6 kl 11-13. JFK tager sig af
gave.
Oktoberfest den 30.10 kl. 12.30-16.00 i Kolding Hallerne.
Orientering om mødet den 1.9 i Brændkærkirken, hvor man
kan møde en ”ægte” kasserer etc. Provstiet vil udarbejde
pjecer.

Det tager provstiet sig af.
Annoncering i Ugeavisen. JFK giver Solveig Sørensen
besked om at få det med i avisen.
Vi deltager måske i Crazy Hours: forslag om at vi er med fra
19-21. BS spørger Per Tonnesen, om vi kan få en stand. JHK
er tovholder. BS, OL, PT deltager evt. Vi deler valgflæsk ud.
BS køber flæskesvær.

Alle stemte for, at vi støtter Kirkens Korshær fra september
2016- påsken 2017.

-Tæpperenser: Evt. indkøb
til udlån/udlejning
- Udlån af kirke til ortodoks rumænsk menighed

- Orientering fra formandsmøde
- Energimærkning
- Annoncering af opstillingsmøder

Pkt. 4
Valg af indsamlingsprojekt
Indsamlingsprojekt Forslag fra sidste møde: Julemærkehjem, Hospice i
Kolding og TUBA.
Kirkepartnerskab med Kirkens Korshær

Pkt. 3
Formandsmøde

1950

1940
1950

1930
1940

1920
1930

Arbejdsmiljøgruppen

Pkt. 8
Kontaktperson

2040
2045

Pkt. 11
Oplæsning og
underskrift af
referat

2032
2034

2030
2032

2034
2040

Orientering om at der ikke er lys i tavlen ved vejen. PT
snakker med forvaltningen om en løsning.
JK får bevilling til flytning af en urne.

Den negative samtalekultur i menighedsrådet har spredt sig
til de ansatte; vigtigt at have fokus på, at det bliver ændret.

2020
Åbent Hus i præsteboligen den 28.5.
2030
Helle og Jens Henrik fik nøglerne 31.5. Der er blevet sået
græs. Købsaftalen på de to grunde er godkendt af stiftet.
Tårnet: der er en maler i gang med døre og vinduer. Maling af
stern foretages samtidig med. Lågerne ved parkeringspladsen
er ordnet.
Præsteboligen er færdigmeldt til kommunen.
Begge regnskaber findes på kirkekontoret, og er ikke sendt
rundt til menighedsrådet. Lynafleder på koret skal repareres.

2000
2020

Møde på Taps skole i forhold til konfirmandhold. MDUK får 2000
6 autister på sit konfirmandhold. Vigtigt med struktur i
undervisningen.
Der bliver 3 meget store konfirmandhold.
JHK: Ansøgning om projektor mm til kirken bliver sendt af
sted til provstiet. Den 22.6 skal JHK til møde på skolen og
møde de 2 konfirmandhold.
JHK med familie flytter i ny præstebolig lørdag den 25.6

Pkt. 10
Eventuelt

Pkt. 9
Kirkeværge

Orientering om præstebolig
Orientering om tårnrenovering

MDUK

Pkt. 7
Bygningsudvalg

Pause

Præsterne

