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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), Kjeld Kjeldsen (KK)

Pkt.

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Evaluering af sommerens
gudstjenester

Stor ros til meget velbesøgt strandgudstjeneste. De øvrige 5 gudstjenester i løbet
af sommeren har – pånær aftengudstjenesten – været meget sparsomt besøgt.
Det blev vedtaget fremover at aflyse 2 sommergudstjenester i stedet for 1.

2

Nyt fra udvalgene:
2.1 Økonomi: MGN

Halvårsregnskab 2013 forelagt. De fleste poster ligger inden for budgettet, nogle
få overskrider. Konto 31, udgifter øvrig drift samt konto 34, kommunikation
gennemgås nærmere af SA/MGN. Totalt set ligger udgifterne på 40% og
indtægterne på 50% af årsbudgettet, hvilket er tilfredsstillende. Regnskabet blev
godkendt.

2.2 Personale: SA

Nye kirkesanger, Rikke Hvid, starter 01.09.13. Lis Jensen har sidste tjeneste
25.08.13. Hanne Schneider har sagt op efter mange års stor indsats. Margit vil
gerne hjælpe ved eftermiddags/aftenaktiviteter fremover; sideløbende sættes
stillingsopslag i Dalby Tidende.
Til mødet med biskoppen 25/09 står MGN for indkøb og JCBI for opstilling af
borde.
Agnete Arens ansættes som rengøringshjælp i præstegården.

2.2 B&U: JJ

JH overtager formandsposten efter JJ. Møde i B&U udvalg 20/08.
Høstgudstjeneste 15/09, spaghettigudstjeneste 27/10.

2.3 Aktivitet: EP

Pyntning i kirke til høstgudstjeneste: Erling Frost
Der er stor tilslutning til udflugt til Aarhus 08/09, og der bestilles evt. 1 bus mere.

2.4 Bagdadudvalg: JCBI

Indsamlet dkk 1250 til venskabsmenigheden i Bagdad ved strandgudstjenesten.
Fredskonference vedr. Forholdene i Mellemøsten er på vej, afholdes
sandsynligvist i Libabnon. Forholdene for den kristne menighed i Bagdad
forværres dag for dag.

2.5 Kirke/præstegård:
LG/KK

KK bestiller murer til indvendig kalkning af kor og våbenhus i kirke. KK og SA
mødes med Erling Frost for planlægning af udvidelse af materielgård. De
planlagte reparationer i præstegården er dels udført, dels under udførelse.

2.6 Vision/sognehus:SA

Der afholdes indledende møde med arkitekt Peter Dalsgård den 15.08.13

4

Borde og bænke: JJ

JJ foreslår at indkøbe 4 stk. langtidsholdbare, vedligeholdelsesfri
borde/bænkesæt i genbrugsplast til opstilling foreløbigt uden for graverhuset til
brug for udendørs arrangementer, kirkekaffe, minikonfirmander mm. Alternativt
overvejes at købe 2 stk billigere borde/bænke som en midlertidig løsning. KK/SA
tager sagen op ved møde med Erling Frost.

5

Nyt fra præsten

JCBI fortalte om sommerens aktiviteter og kommende aktiviteter, bl.a. de rigtig
mange arrangementer i september måned.

6.

Evt.

Intet

