Menighedsrådsmøde, Bromme menighedsråd
onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00
i sognegården.
Vært: Dorete.
Fraværende med afbud E. Bjørn Nielsen og Simon Buchwald
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Evt. kommentarer til ref. af menighedsrådsmøde den 24. februar 2016. Ingen
kommentarer (Per Schleider har stadig ikke reageret)
3. Kvartalsrapport. (ILN) Rapporten taget til efterretning. ILN’s kommentarer:
Der er 109.000kr til overs på kontoen for nyt varmeanlæg. Der er et gravsted,
som d.d. ikke er betalt. Niels’ honorar burde være sat ind som skyldig post på
kvartalsrapporten.
4. Budget 2017. (ILN) Strømforbruget er løst ansat, da vi ingen erfaring har
endnu. Der tilskrives provstiudvalget, at der påregnes et overskud på 109.000,
som bruges til at finansiere træfældningen, hvis der ikke kommer yderligere
udgifter til varmeanlægget.
5. Præstegårdens budget og regnskab. (ILN) Bromme ønsker ikke at udgifter
vedrørende sognegården tages fra Brommes kirkekasse.
6. Det nye varmeanlæg: Skrivelsen fra Niels med bemærkninger til det nye
varmeanlægs funktion blev gennemgået, der gives besked til Leif Madsen at
anlægget ikke er tilfredsstillende udført.
7. Nyt altertæppe. TF taler med en konsulent for kirkekunst mht hvilken type og
udarbejdning altertæppet skal have, fx mht motiv og udførelse.
8. Cafe InTro ny markise. (PEO) Vi bevilger 2 markiser: 17.873,- kr minus moms
+ 1000,- kr som Brommes bidrag til caféen.
9. Fældning af syge kastanjetræer og beplantningsplan for kirkegården. (TF)
Beplantningsplan for kirkegården fremlægges ved næste møde d. 23.08. kl.
19.00.
10. Forberedelse af menighedsrådsvalget. LR

a) E-mail fra Pedersborg MR om fællesvalg:
Der er deadline 1/6 for at meddele om vi vil gå til valg som sammenlagt
menighedsråd.
Bromme menighedsråd vedtog, at vi ikke slår os sammen.
b) Fastsættelse af orienterings-/opstillingsmøde. 13/9
c) Beslutning om, hvem der planlægger mødet
(Normalt valgbestyrelsen, men reglerne kræver en beslutning)
d) Bekendtgørelse af opstillings- og kandidatlisteregler
(Ved gudstjenester og i aviser)
Valgbestyrelsen kontakter Pedersborg og tilrettelægger.
11. Ny katafalk (TF) TF går videre med sagen, møder Spangskilde Tirsdag d. 17.
12. Næste møde. (ILN) 23.08. kl. 19.00.
13. Evt.: Skat har udtrukket kirkekassen til stikprøvekontrol.

