DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 19. JUNI, 2013

Referat
Deltagere:
Elly Petersen (EP), Margit Ganderup-Nissen (MGN), , Lars Gylnæs (LG) Søren Arens (SA),
Jens Christian Bach Iversen (JCBI), Jacob Hussmann (JH), Jette Juhl (JJ) (referent), afbud Kjeld Kjeldsen (KK)

Pkt.

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Budget 2013

Budget 2013 gennemgået af SA. Budget vedtaget og underskrevet.

2

Nyt fra udvalgene:
2.1 Økonomi: MGN

Regnskab 2012 godkendt af revision uden bemærkninger. Underskrevet af MR
rådet. Bankskifte fra Nordea til Bank Nordik er i gang.

2.2 Personale: SA

Personalemøde den 20/06.
Der har været ansættelsessamtaler, og ansøgerne har sunget i kirken. Forberedt 2
salmer + læse indgangsbøn. Kandidaterne blev drøftet, og indstillingen fra
ansættelsesudvalget blev vedtaget.

2.2 B&U: JJ

Grillarrangement i forbindelse med korkoncert forløb fint trods regnvejr. Næste møde
i B&U den 20/08.

2.3 Aktivitet: EP

Pga. udsættelse af MR-møde var der ikke blevet planlagt kirkekaffe i søndags. Ny
plan: 23/06 MGN, 21/07 MGN, 28/07 EP (aften), 18/08 SA, 25/08 JJ
(konfirmandopstart). Fælles menighedsudflugt sammen med Sdr. Bjert 08/09 til
Gjellerup Kirke samt Den Gamle By, Århus.

2.4 Bagdadudvalg: JCBI

Gitte Gura’s ældre motionshold har indsamlet 2250 kr. til Bagdad. Beløbet er
sammen med indsamlinger fra kirkebøssen første halvår 2013 overført til Bagdad. I
alt ca. 8000 kr.

2.5 Kirke/præstegård:
LG

Der har været præstegårds- og kirkesyn. I præstegården skal bl.a. en del af
træværket males og indvendigt skal skabe repareres. I kirken er en løs solbænk og
nedløbsrør allerede repareret. Isolering på loft tilrådes. LG får overslag over
reparationer mm. og der tages derefter stilling til udførelsen.

2.6 Vision/sognehus:SA

Provst og provstiudvalg har været på besøg og blev rundvist i sognet og kirken.
Positive overfor nyt sognehus, men naturligvist med forbehold for de økonomiske
muligheder.
MR rådet skal have udarbejdet forslag og budget til nyt sognehus. SA indkalder
sognehusudvalget for planlægning og laver aftale med arkitekt om gennemgang af
projekt og projektbudget.

4

Borde og bænke: JJ

Foreslået at indkøb 4 stk. langtidsholdbare, vedligeholdelsesfri borde/bænkesæt i
genbrugsplast til opstilling foreløbigt uden for graverhuset til brug for udendørs
arrangementer, kirkekaffe mm. Det blev vedtaget at tage sagen op ved næste MR
møde, når halvårsregnskab foreligger, for da at vurdere om der er plads i regnskabet
til investeringen.

5

Nyt fra præsten

JCBI fortalte om den sidste måneds og kommende aktiviteter.

6.

Evt.

Intet

