DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 26. februar 2014

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), samt besøg af Birgit Urd Andersen

Pkt.

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Sognehus

Arkitekt Peter Dahlsgaard præsenterede 3D fotos af forslag til nyt sognehus, hvor dimensioner og
placering kunne vurderes. Der er enighed om placering i forhold til kirken, hvorfor SA kontakter
Haderslev Stift i uge 10 for godkendelse af placering samt rådgivning om den videre procedure i
forhold til godkendelse hos kommune, provsti og fredningsnævn. Der var enighed om, at der
fremtidigt også skal udarbejdes et alternativt forslag til bygningen.

2

Nyt fra udvalgene:
2.1 Økonomi: MGN

Årsregnskab vil være klart til forelæggelse ved næste MR møde.

2.2 Personale: SA/JCBI

Næste medarbejdermøde 25.03.14. Der skal opfordres til, at medarbejderne udpeger
repræsentant til menighedsrådet

2.2 B&U: JH

Spaghettigudstjeneste afholdt med meget lavt deltagerantal pga. håndboldfinale.

2.4 Aktivitet: EP

Fælles sogneudflugt med Sdr. Bjert til Dybbøl 14.09.14. Foredrag med Iben Krogsdal 13.11.14.
Eva Maria, kirkesanger og Line, organist holder sommerkoncert 25.06.14 med efterfølgende
grillarrangement.

2.5 Bagdadudvalg: JCBI

Desværre kun fortsat forværring af situationen i Bagdad.

2.6
Kirke/præstegård:KK/LG

KK har indhentet tilbud på udvidelse af materielgård, som vil beløbe sig til ca. Dkk 260-290.000
baseret på udvidelse af eksisterende anlæg. Sættes som investeringsønske på budgettet for 2015.
LG afventer besøg af Kgl. Bygningsinspektør for godkendelse af isoleringen af loftet i kirken.
Brolægger til reparation af udendørs fliser ved præstegården bestilles.
EP har indhentet tilbud på stemning af orgel incl. ”god stemning”, ialt dkk 12.000. Det blev
vedtaget at iværksætte dette.

2

Nyt fra præsten: JCBI

Jcbi gennemgik den forgangne måneds aktiviteter samt alle aktiviteterne for de kommende
måneder.

3

Eventuelt

Der er flg. Kommende møder:
Stiftsdag, Haderslev 22.03.14.
Generalforsamling i Distriksforeningen 05.03.14.
Årsmøde i Danske sømands- og udlandskirker 05.03.14.
Kursus i distriktsforeningen 05.03.14.

4

Næste møde

26.03.14 kl. 19. LG har lovet at medbringe suppe 

