DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Tirsdag, den 19. august 2014

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

SA var blevet forhindret i at komme frem til mødet, men deltog i hele mødet på telefon.
Mødereferat fra sidste møde godkendt og underskrevet. JJ medbringer til næste møde alle
øvrige referater for 2014 til underskrift.
SA’s anmodning om udtrædelse af MR-rådet pga. jobskifte med 3årig udstationering i Kina blev
godkendt af mr-rådet. SA sender blanket vedr. udtrædelse og ny formand til stift og provsti efter
næste møde.
1. suppleant indkaldes af SA til næste møde.
SA kom med oplæg til fremtidig organisering. Der skal ved næste mr møde vælges ny formand,
ny næstformand, kontaktperson (varetages i samarbejde med JCBI). SA har foreslået EP som
formand, at kassererfunktionen understøttes af et økonomiudvalg samt forøget hjælp fra
Regnskabskontoret og sognehusudvalget skal aktiveres. I 2012 blev SA/JCBI/JJ valgt til
sognehusudvalg.
Stiftet og Kgl. Bygningsinspektør Niels Vium har godkendt MR-rådets alternative forslag til
placering. Der skal snarest aftales et møde med Kolding Kommune for at opnå deres
godkendelse af den foreslåede placering, som også er en bedre placering i forhold til ny
vejføring. Dernæst skal sagen til fredningsmyndighederne for endelig godkendelse. Endelig
aktionsplan aftales ved næste MR-møde.
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Nyt fra udvalgene:
7.1 Økonomi: SA/MGN

Halvårsregnskab forelagt; pænt resultat over budget. Regnskabet er gennemgået og godkendt af
mr-rådet. EP, MGN og JCBI deltager i provstiets budgetsamråd den 26.08.14.

7.2 Personale:SA/JCBI

Intet nyt

7.3 B&U: JH

Dåbsjubilæum afholdt lige før sommeferien med med lav tilslutning, fremover overvejes det at
lægge det på et andet tidspunkt af året. Strandgudstjeneste 17/08 meget velbesøgt (114), trods
styrtende regnvejr.

7.4 Aktivitet: EP

Der er planlagt mange aktiviteter i næste halve år: Udflugt til Dybbøl 14/09, Sogneaften v/JCBI
med emnet ”Søskenderelationer & søskendejalousi) 25/09, Kai Normann Andersen Sange v/Line
og Eva Maria 21/10, Fællesmøde med de 3 sogne / Iben Krogsdahl 13/11, Sangaften med
Halfdan Rasmussen Sange 15/01 og Kirkefrokost 25/01

7.5 Bagdadudvalg: JCBI

Situationen for de krisne i Irak er totalt fortvivlende og forværres dag for dag, og der er et enormt
behov for hjælp og støtte. En kæmpe tak rettes til en anonym giver af dkk 5000 til vor
venskabsmenighed i Bagdad!

7.6 Kirke/præstegård:

Det blev besluttet at holde grundtemperaturen i kirken på samme niveau som hidtidigt. KK taler
med Erling Frost om indkøb af hygrometer samt om resultatet/konklusionen af den modtagne
rapport vedr. isolering.
Vedr. diverse reparationer i præstegården er der stadig en del løse ender. LG/JCBI følger op
med håndværkeren.
KK taler med Erling Frost om at finde andre alternativer til eventuelle nye vaser/lyseholdere til
kirken.
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Indkøb af
vaser/lyseholdere til
kirken

9.

Nyt fra præsten: JCBI

JCBI gennemgik sommerens aktiviteter samt planerne for de kommende måneders aktivitet.

10.

Næste møde

10.09.14 kl. 19

11.

Eventuelt

EP, MGN og JCBI deltager i stiftsmøde 05.09.14. SA sørger for tilmelding.

