DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 26. marts 2014

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

Pkt.

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Sognehus: SA

SA har talt med kontorchef Lars Christian Kjærgård/Haderslev Stift, som anbefaler, at næste
step er henvendelse til Kg. Bygningsinspektør Niels Vium for godkendelse af placering af nyt
sognehus.

2

Nyt fra udvalgene:
2.1 Økonomi: SA/MGN

Regnskabet for 2013 blev gennemgået af SA. Dalby Sogns Meninghedsråd, CVR nr 16389617,
Regnskab 2013 for Dalby Sogns Meninghedsråd, CVR nr 16389617, udkast, udskrevet d. 11-32014 18:12 blev godkendt med mindre tekstmæssige ændringer og tilføjelse på side 3.
Regnskabet er derefter godkendt og indsendt elektronisk til provstiet som "Dalby Sogns
Menighedsråd, CVR nr 16389617, Regnskab 2013, afleveret d. 6-4-2014 13.09"

2.2 Personale:SA/JCBI

Der blev afholdt medarbejdermøde 25.03.14, hvor Inger Nors blev valgt som
medarbejderrepræsentant i menighedsrådet. Bent Lorentzen er blevet ansat som gravervikar for
Erling Frost. Der vil blive udarbejde APV for alle 3 organister fra de 3 sogne samme dag. Der
blev aftalt tider for APV/MUS samtaler.

2.2 B&U:

Intet nyt.

2.4 Aktivitet: EP

De næste 3 kirkekaffer fordelt som følger: MGN 13/04, SA 21/04 og EP 27/04.

2.5 Bagdadudvalg: JCBI

Der har været høring på Christiansborg vedr. Kristne i mellemøsten. Der arbejdes på, at både
politiske og religiøse ledere skal samles.

2.6
Kirke/præstegård:SA/JCBI

Det blev vedtaget, at der indkøbes belægning til præstegårdens vinduer ud mod p-pladsen.
Evt. træfældning / nybeplantning ved kirken samt skovkirkegård tages op ved næste mr-møde.

2

Nyt fra præsten: JCBI

Jcbi gennemgik den forgangne måneds aktiviteter samt alle aktiviteterne for de kommende
måneder. Der har været møde med Brændkjærskolen mht konfirmandundervisning 2014-15,
som skolen insisterer på skal ligge efter skoletid, hvorfor det er planlagt, at i 2014-15 bliver
konfirmandholdet fra Realskolen undervist torsdag morgen, og konfirmandholdet fra Brændkjær
bliver undervist torsdag aftermiddag.
Det er aftalt, at Birgit Urd Andersens ansættelse i de 3 sogne er forlænget til medio juni.
Der bliver friluftsgudstjeneste den 15. juni og dåbsjubilæum/korafslutning den 22. juni.

3

Eventuelt

Det blev aftalt, at JCBI foreslår opsætning af plakatholdere i Dalby Sogn til ”Gang i Dalby”. Disse
kunne udnyttes både af kirken såvel som skole, beboerforening, gymnastikforening.

4

Næste møde

23. april14 kl. 17.30 i graverhuset. EP sørger for sandwich, Birgit sørger for kage. Erling Frost
bliver forespurgt om mulighed for at fortælle om sin rolle i gudstjenesten.

