DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 4. september 2013

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

Pkt.

Indhold

Forhandling/beslutning
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Nyt fra udvalgene:
1.1 Økonomi: MGN/SA

Vedr. halvårsregnskab er konto 31, udgifter øvrig drift samt konto 34, kommunikation
kontrolleret som aftalt ved sidste møde. Differencerne i forhold til budget skyldes dels indkøb af
dåbsgaver/bibler, ekstra omkostninger til kirkekaffe pga. afholdelse af flere kirkekaffer end
påregnet ved budgetlæggelse samt periodiske forskydninger, bl.a. vedr. omkostninger for Dalby
Tidende.
EP, SA og JCBI har deltaget i budgetsamråd for 2014. Driftsrammen for sognene i Kolding
provsti forbliver den samme som sidste år. Likviditeten i provstiet er bedret radikalt ,efter at det
sidste år blev vedtaget at inddrage overskydende kassebeholdninger i sognene. Vi har fået
bevilget + dkk 55.000 til dækning af forrentning af lån til kommende sognehus samt yderligere
dkk 350.000 til færdiggørelse af projektering.
Der blev lavet opstillingsliste til valg til provstiudvalg, der består af 2 fra Kolding nord, 2 fra
Kolding syd og 2 fra city.
Organist Line Reinvangs anmodning om omkostningsdækning af band til de 9 læsninger, hvor
koret medvirker blev godkendt – endvidere godkendtes at vi dækker 50% af buskørsel for koret
til Sdr. Bjert i forbindelse med øvning/optagelser til Sdr. Bjert kirke i DR

1.2 Personale: SA

Rikke Hvid er startet som kirkesanger og vil fremover også stå for køkkenhjælpen ved diverse
arrangementer i præstegården – samt for pyntning af kirken til høstgudstjenesten.

1.3 B&U: JH

Kommende gudstjenester i B&U regi: Høstgudstjeneste 15/09, spaghettigudstjeneste 27/10
m/opføgelse af Noahs Ark med minikonfirmanderne. JCBI lave postkort med invitaion til uddeling
i børnehaver/0. klasser. Børnene bedes tage tøjdyr med. Helle Sanderhus har foreslået, at der
uddeles 1 stk julepynt pr barn hvert år ved julegudstjenesterne, hvilket hun pt arbejder videre
med.

1.4 Aktivitet: EP

Til mødet med biskoppen 25/09 står MGN for indkøb og JCBI for opstilling af borde. Ole
Sønnichsen holder foredrag om bogen ”Rejsen til Amerika” på udgivelsesdatoen den 24.10.13.
Leif Nielsen holder foredrag om sin pilgrimsvandring på Camino’en den 19.11.13

1.5 Bagdadudvalg: JCBI

På hjemmesiden: http://frrme.org som er hjemmesiden for: Foundation for Relief and
Reconciliation in the Middle East – supporting the work of Canon Andrew White and providing
humanitarian relief in Iraq through St. George’s Church and Clinic kan man under punktet “what
we do” tilmelde sig at få nyhedsbreve fra vor venskabsmenighed St. George’s Church.

1.6 Kirke/præstegård:KK

KK har bestiltmurer til indvendig kalkning af kor og våbenhus i kirke.
Det blev vedtaget at købe 4 billige borde/bænkesæt til udendørs brug ved kirken, såfremt Erling
Frost også kan godkende dette. KK har opmålt, at der er plads til disse. KK og SA skal mødes
med Erling vedr. dette samt planlægning af udvidelse af materielgård.
LG og KK kontakter 3 leverandører for indhentning af tilbud på isolering af loft i kirken, hvorefter
forslag forelægges stiftets bygningssagkyndige.

1.7 Vision/sognehus:SA

Arkitekt Peter Dalsgård er kommet med et oplæg, hvor han opfordrer til at genoverveje placering
af sognehus. Det er aftalt, at han går videre med den indledende fase iht tilbud og kommer
tilbage med skitseforslag samt et estimat over tidsforløbet.
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Nyt fra præsten: JCBI

Jcbi gennemgik den forgangne måneds aktiviteter samt alle aktiviteterne for september måned.
Det blev besluttet, at EP sender indbydelse også kirkens ansatte til Trinity mødet den 23.26.10.13, hvor bl.a. Karen Klint og biskop Marianne Carstensen deltager. Tilmeldingsfristen er
14/09.
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Formandsmøde for de 3
sogne: SA

Der er møde den 30.10.13 kl. 19 for formænd, næstformænd eller kasserer samt præsterne fra
Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup samt Dalby vedr. samarbejde og evt. udvidelse af dette. Emnerne er
bl.a. sommergudstjenester, graverafløsning, kirkesangere, koordinering af korløn, udflugter,
koncerter, eventuelt nærmere samarbejde vedr. kontaktpersonopgaver såsom APV m.m.
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Næste møde

02.10.13

