DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 27. november 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), Lars Gylnæs (LG)

Pkt.

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Nyt fra udvalgene:
1.1 Økonomi: MGN/SA

Provstiet har fået ny revisor: PriceWaterHouseCoopers, som har bedt om en række dokumenter,
bl.a. regnskabsinstruktion. MGN undersøger, om vi har kopier af det forespurgte materiale.
MGN gennemgik kvartalsregnskabet for 3. kvartal, som totalt set overholder budgettet.

1.2 Personale: SA

Kort tilbagemelding fra personalemøde, afholdt 26.11.13. Næste møde afholdes 25.03.14.

1.3 B&U: JH

Spaghettigudstjenesten var igen en succes med ca. 100 deltagere. Næste møde i B&U udvalg
den 07.01.14

1.4 Aktivitet: EP

Eftermiddagsmødet med Leif Nielsen og aftensmødet med Ole Sønnichsen var begge godt
besøgt.
Der afholdes kirkefrokost 12.01.14, som EP arrangerer. Husk tilmelding!
MGN står for kirkekaffe 15.12.13, JH står for kirkekaffe 19.01.14.

1.5 Bagdadudvalg: JCBI

Ca dkk 4000 blev for nylig overført til vor venskabsmenighed i Bagdad.

1.6
Kirke/præstegård:KK/LG

KK indhenter 3 tilbud på udvidelse af materielgård.
LG har fået tilbud på isolering af loft med mineraluld, samt gennemgang af tag for utætheder og
fugning. LG kontakter Stiftets bygningskonsulent for godkendelse, og i bekræftende fald bestilles
arbejdet.

1.7 Vision/sognehus:SA

Arkitekt Peter Dalsgård, Århus deltog i første del af mødet og fremlagde forslag både til forskellige
placeringer af sognehus samt i skitseform udkast til selve sognehuset, i røde sten, i skulpturel
udformning. Der er enighed om, at den optimale placering vil være ud for den eksisterende pplads og ikke på grunden på den anden side af Dalbyvej. Peter Dalsgård havde undersøgt
fredningslinjerne, og der skal tilladelse fra fredningsnævnet for at kunne bygge ved p-pladsen. Det
blev aftalt, at Peter Dalsgård kontakter konsulenterne Preben Skårup og Niels Vium for at
undersøge, om de kan godkende en sådan placering. I bekræftende fald skal MR rådet så gå
videre først til provstiudvalget, dernæst stiftet, så Kolding Kommune og slutteligt ansøge
fredningsnævnet om godkendelse.
Hurtigt tilbagesvar fra Peter Dalsgård afventes.
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Nyt fra præsten: JCBI

JCBI gennemgik den forgangne måneds aktiviteter samt alle aktiviteterne for de kommende
måneder. Der er desværre en trykfejl i Dalby Tidende mht. tidspunkterne for gudstjenester
juleaften samt for julekoncert, hvorfor JCBI foranlediger en seddel med rettelser, som skal
omdeles i sognet. LG kontakter Mads Balle fra Dalby Skole mht. opsættelse af lyd mm. til
børnehave- og skolejul.
JCBI sørger for tilmelding til ”gudstjenesteliv”, workshop i Brændkærkirken den 30.01.14.
Tilmeldingsfrist den 23.01.14.
Der var enighed om deltagelse i ”Kirkestafet”. JCBI arbejder videre med dette.
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Eventuelt
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Næste møde

Møder for 1. halvdel af 2014 aftalt til: 22.01.14, 26.02.14, 26.03.14, 23.04.14, 18.06.14

