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Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 23. april 2014

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

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Erling Frosts arbejde i kirke og
kirkegård samt besigtigelse af
træerne ved kirkegården.

Erling fortalte om sit arbejde og arbejdsgange i kirken, ved de kirkelige handlinger og
på kirkegården. Det blev besluttet, at Erling fortsat arbejder på at få anlagt gangarealer
imellem gravstederne for at lette gravearbejdet. Endvidere blev det besluttet at se, hvor
mange af træerne ved kirkegården overlever sommeren, og beslutte til august, om der
skal ske yderligere fældning af et eller flere alternativt alle træerne/genplantning.

2

Skovkirkegård

3

Sognehus

SA forelagde muligheden for at anlægge en skovkirkegård i forlængelse af den
eksisterende kirkegård. Det blev besluttet, at Erling, SA og Elly får arrangeret en
rundtur til skovkirkegårde i området, og at resten af MR rådet får lejlighed til at deltage,
hvorefter emnet tages op igen ved et senere møde.
SA rykker arkitekten for en ny oversigt med ændret placering/3D fremstilling, som så
skal forelægges stiftet snarest muligt.

4

Nyt fra udvalgene:
4.1 Økonomi: SA/MGN

Regnskab 2013 underskrevet og indsendes digitalt til Provstiet.

4.2 Personale:SA/JCBI

Der har været foretaget APV for Eling; fælles APV for organister i de 3 sogne skal ske
18.06.14, derefter udfærdiges samlet handlingsplan.
Pga. skolernes juleferie først starter tirsdag, 23/12, skal juleafslutning for skolebørn
holdes mandag, 22/12, hvorfor personalet fridag inddrages og byttes med
erstatningsfridag. 23/12 tilbydes som erstatningsfridag og friholdes på den baggrund
for kirkelige handlinger.

4.3 B&U: JH

Der har været møde i B&U 22/04, meget positivt med mange gode input fra de
engagerede medlemmer.

4.4 Aktivitet: EP

Kirkekaffer fordelt som følger: 27/04 EP, 11/05 MGN, 25/05 JJU, 01/06 EP. Der er
arrangeret eftermiddagsmøde 07/05 med præst Ole Pihl fra Brændkjærkirken (tidligere
fængelspræst), emne ”Skyld og straf”.
EP afstemmer evt. traktement ved sommerkoncerten 25/06 med Line.

4.5 Bagdadudvalg: JCBI

Andrew White, leder af St. George Church, Bagdad får igen en stor pris (William
Wilberford Award) til anerkendelse af hans kæmpemæssige indsats.

4.6 Kirke/præstegård:SA/JCBI

Møde 30/04 med konsulenter fra stiftet vedr. Isolering af kirkeloftet. LG, JCBI, EP samt
Erling Frost deltager.

5

Nyt fra præsten: JCBI

JCBI gennemgik den forgangne måneds aktiviteter samt alle aktiviteterne for de
kommende måneder.
Der er behov for hjælp til modtagelse af gæsterne til konfirmationerne i kirken. EP
hjælper den 18/05 og MGN den 16/05.
EP sørger for at medbringe gamle dåbsfad til den fælles gudstjeneste 2. pinsedag på
havnen 09/06.
MR’s PC virker ikke og JCBI har reklameret hos Elgiganten.

6.

TV-portrætter: Kolding Provsti

Der blev nedsat et udvalg bestående af JCBI, JH, EP og JJU. JCBI kontakter
endvidere yderligere 2 for deltagelse i udvalget.

7.

Betænkning om Folkekirkens styre

JCBI orienterede udførligt om betænkningen om Folkekirkens styre. Høringssvar skal
indsendes ultimo maj. Evt. indsigelser til betænkning skal sendes til SA senest 15. maj.

8.

Nye lægmandslæsere

Der mangler lægmandslæsere. JJ har meldt sig. Alle bedes komme tilbage til JCBI
med yderligere forslag til emner.

9.

Placering og afholdelse af
”meninghedsmøde”

SA orienterede om, at der skal afholdes det årlige menighedsmøde. Det kunne være
en søndag efter gudstjenesten ved kirkekaffe, eller alternativt kombineres med en
interessant foredragsholder/spisning, f.eks. suppe el. andet. Tidspunkt, tidlige efterår.
JCBI og SA planlægger videre.

3

Eventuelt

SA sørger for at få oprettet NEM-ID til sig selv samt MGN.
JCBI checker mht. manglende referater på kirkens hjemmeside.

4

Næste møde

18. juni
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