DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 2. oktober, 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.
1

Indhold
Velkomst: SA

2

Nyt fra udvalgene:
2.1 Økonomi: SA/MGN

Forhandling/beslutning

MGN deltog i offentligt budgetmøde for Provstiet. Stort set det samme budget som
fremlagt på budgetsamrådet.
Løn korbørn under revidering. Bl.a. set på, om der udelukkende skal aflønnes efter
alder eller fortsat efter anciennitet.
Endeligt budget 2014 skal indsendes underskrevet af MR senest 15/11

2.2 Personale: SA

Kirkesangerens placering i kirken under gudstjenesterne: JCBI/SA taler med Rikke
og Line om fremtidig placering v/næste personalemøde. Fremtidigt tager Rikke imod
v/indgang og deler salmebøger ud, evt. sammen med dagens læser. JCBI taler
med læserne, om de - i tilfælde af Rikke er forhindret af andre gøremål - kan dele
nadverbrød ud.

2.3 B&U: JH

Høstgudstjeneste gik fint. Stor succes med musikanter. Der var rigeligt brød, næste
gang mindre antal brød, men evt. nogle pølsehorn. De indkøbte udendørs borde/
bænkesæt blev meget værdsat og har efterfølgende været meget anvendelige
til minikonfirmanderne. Bordopsætning/dækning til spaghettigudstjeneste gøres
fredagen før kl 17 af SA/JJ og Birgitte fra B&U.

2.4 Aktivitet: EP

24/10 Ole Sønnichsen, 19/11 Leif Nielsen. Rikke har påtaget sig at sørge for
forplejning til disse arrangementer.
Eftermiddagsmøder/aftensmøder. Alternative tidspunkter, f.eks. fyraftensmøder
diskuteret. Evt. med mulighed for bestilling af mad. Ideer til emner mailes til JCBI.

2.5 Bagdadudvalg:
JCBI/SA

Vi har samlet ind til Syrien i september. Forholdene i Bagdad er under fortsat
forværring, og vi samler nu igen ind til Bagdad.

2.6 Kirke/præstegård:

SA/KK har sammen med Erling Frost vurderet mulighederne/løsningsmodellerne for
udbygning af materielgården. KK indhenter tilbud hos 3 lokale bygmestre.
Isolering af loft i kirke: LG indhenter tilbud.

2.7 Vision/sognehus:
JCBI/SA

Placering af sognehus diskuteret. Venter tilbagemelding fra arkitekten.

3
4

Nyt fra præsten
Portræt af en kirke i
Kolding Provsti

5.

Aktiviteter

JCBI fortalte om den sidste måneds og kommende aktiviteter.
TV Kolding planlægger en portrætudsendelse af kirkerne i Kolding Provsti.
Rettighederne vil tilhøre de enkelte kirker. Kostpris dkk 12.000. Emnet tages op igen
på næste MR møde.
Kirkekaffe: 10/10 EP og SA. 20/10 MGN. 10/11 LG. 24/11 JJ.

6

Næste MR møde

Næste MR møde 20.11.13 kl. 18.00 med spisning. Valg af formand/næstformand.
Forslag til indsatsområder for næste kirkeår skal drøftes.
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Eventuelt

MGN har fået tilbud på nøgleringe med lys mærket Dalby Kirke. Eventuelt indkøb
overvejes af JCBI. Dato for årligt sognemøde tages op ved næste MR møde.

