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Dagsorden 
Tilstede: 
 

Ole Nørgaard, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Ulla Koman-
Mejer, Flemming Bodilsen, Elise Balslev (præst), Jakob 

Saaugaard, Susanne Mai, Aage Ditlevsen, Anette Høyer 
Kirkegaard, Karen Stein, Doris K. Poulsen, Charlotte Rossel 

(præst), Alice Lund Madsen (Sekretær), Adeline Bennedsen, 
Thea Laukamp (præst), Poul Nielsen (Kirkegårdsleder), 

Jeanette Obitsø Vogt (medarbejderrepræsentant) og Alice 

Lund Madsen (Sekretær) 

Fraværende:   

Alice Lund Madsen, Thea Laukamp 

 

Salmer: Karen Stein 

Nr. 4 Giv mig Gud en salmetunge 

 

Nyt fra formanden: Lidt diverse post fra formanden, som folk selv kan kigge 

igennem. Lidt frås mht. papirkvalitet af de kirkelige materialer. Man skal 
huske kursustilbud. Kort orientering om Alices mand, der har fået en lille 

hjerneblødning. Bente passer kontoret i den kommende uge. 
 

 

Kursustilbud: 
DAP-kursus 19. juni i Ribe - Tilmelding: til LABN@km.dk senest 2. juni. 

 

Til kalenderen: 

 

Beslutninger 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt  

 

Pkt. 2 
 

Røde kors – Førstehjælpskursus. 
Opdatering på kursus af 2015. 

Ca. 16. deltagere  
Pris: 4800 + moms 

 
 

Forslag at kurset holdes i januar 
2018. 

Pkt. 3 

./. 

Regnskabsinstruks Forskellige papirer blev 

underskrivet af de relevante 
personer. 

Pkt. 4 
./. 

Godkendelse af foreløbig budget 
2018 

Det foreløbige budget blev 
gennemgået. På s. 14 var der 

rettelser til teksten, som Bente 
skal klare.  

mailto:LABN@km.dk
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Pkt. 5 Invitation til sammen med 

konfirmanderne, at se det 
skuespil Roll Præstegård har 

skrevet om reformationstiden i 
vore to sogne, Vilslev og 

Hunderup. 
Det vil være muligt at bestille 

billetter allerede nu 

Forslag om, at menighedsrådet 

evt. tager ud for at se det. 
Konfirmanderne er ikke startet 

endnu på det tidspunkt. Datoerne 
er: 25. – 26. og 27. august. 

Punktet tages op på næste møde. 
Pris 50 kr. Vi overvejer søndag 

den 27. august om 
eftermiddagen. 

Pkt. 6 

 

Forespørgsel fra Anna Bojsen-

Møller, Angående et billede som 
hendes farmor, Anna Tage 

Møller, har fået ved afrejsen fra 
Bramminge i 1932, da hendes 

farfar, sognepræst Tage Møller, 
døde. 

Der står en mindesten over ham 
uden for kirken. 

Hun spørger, om der er nogen i 

sognet der vil købe det. 
”Det hører hjemme hos jer, nu 

hvor der er gået næsten 100 
år!” 

Det er signeret M. Skov. 
 

Marius Skov, der har malet 

billedet, er ok, men ingen af hans 
malerier har større værdi. Ingen 

har set billedet. Elise vil få A.M. 
Møller til at sende et foto af 

billedet. Punktet tages op igen. 

Pkt. 7 
 

Forslag om at organist 
samarbejdet mellem Darum- og 

Bramming Sogn udfases.  

Der har været møde omkring 
samarbejdet, der har været lidt 

for kompliceret. Der har været 
møde med begge organister, for 

at høre ønsker. De vil gerne have 

samarbejdet stopper. 
Samarbejdet bliver udfaset og 

slutter ved udgangen af året. 
Bramming sogn skal selv finde en 

fast vikar. Der arbejdes videre i 
udvalget. 

Pkt. 8 
 

Opfølgning på kommunikation i 
personalegruppen 

Karsten tager initiativ til et 
morgenmøde. Ved behov kan 

Bettina Rasmussen, HR evt. 

komme til et møde på et senere 
tidspunkt. Aftalt møde onsdag 

den 14. juni kl. 8. Karsten lægger 
det ind i kalenderen. 
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Pkt. 9 

 

2. pinsedag – hvem vil hjælpe Der er lagt op til en festlig 

gudstjeneste. Ole spørger Børge 
Ingemansen om strøm til 

gudstjenesten. Kirketjeneren 
hjælper med diverse praktiske 

ting. Karen og Ole assisterer.  

Signeret: Ole Nørgaard, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Ulla Koman-Mejer, 
Flemming Bodilsen, Elise Balslev (præst), Jakob Saaugaard, Susanne Mai, 

Aage Ditlevsen, Anette Høyer Kirkegaard, Karen Stein, Doris K. Poulsen, 
Charlotte Rossel (præst), Adeline Bennedsen 

 

 

 


