DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 10. september 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,,Steen Kaiser (SK)
Pkt.

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Velkomst

SA bød velkommen til Steen Kaiser, der som 1. suppleant er indkaldt pga. SA’ udtræden af MR

2

Mødereferater

Mødereferat fra sidste møde godkendt og underskrevet. Alle øvrige referater fra 2014 blev
underskrevet og arkiveret i Beslutningsprotokol, som JJ opbevarer.

3

MR, Struktur og
organisering ab
01.10.14

Valg af formand: Elly Petersen
Valg af næstformand: Jette Juhl
Valg af kontaktperson, delt funktion: Jakob Hussman og Jens Chr Bach Iversen
Sammensætning af økonomiudvalg: MGN kasserer støttet af økonomiudvalg bestående af EP, JCBI,
MGN, JJ – samt større støtte fra regnskabskontoret.
Sammensætning af sognehusudvalg: Formand EP/LG/SK/JCBI

4

TV Kolding

Tema: Dalby kirke – min kirke. KK som gennemgående fortæller, med indslag fra aktuelle
begivenheder og kirkegængere. Desværre fik TV Kolding ikke lavet optagelser som aftalt ved
strandgudstjenesten; derfor besluttede MR-rådet at få udskudt optagelserne 1 år, så udsendelsen
kan optages som planlagt. JCBI kontakter Kolding Provsti og TV Kolding vedr. flytning af TV-program
om kirken til næste år og orienterer de lokalt engagerede.

5

Sognehus

Næste skridt kontakt til Kolding kommune/By- og udviklingsafdelingen for godkendelse af placering
og derefter Fredningsnævn. Såfremt der findes arkæologiske fund, er kirken forpligtet til at dække
omkostningerne for udgravningerne.

6

Nyt fra udvalgene:
6.1 Økonomi: SA/MGN

Budgetsamråd i Kolding Provsti 26/08 med deltagelse af EP/JCBI/MGN. Provstiet har en god
økonomi. Der kan ansøges om midler til specielle initiativer. Foreløbigt budget 2015 afventer endelig
godkendelse. SA aftaler møde med regnskabskontor og regnskabsudvalg vedr. fremtidig
struktur/praktisk overgivelse.

6.2 Personale:SA/JCBI

APV handlingsplan for organisten gennemgået. KK foranlediger udarbejdelse af beredskabsplan
v/brand, ulykke og dødsfald. JCBI kontakter tømrer ang. skridlister på trappe og hjul under klaver. KK
foranlediger, at der videregives korrekte instruktioner mht opvarmning.
MR bevilgede det ansøgte kursus til organist samt tjenestefri. SA kontakter Line for nærmere
detaljer.

6.3 B&U: JH

B&U udvalg står for pyntning af kirke til høstgudstjeneste. Hanne fra Værestedet har sagt ja til igen i
år at stå for fabrikation af juleminder til børnene til julegudstjenesterne.

6.4 Aktivitet: EP

Sogneudflugt til Dybbøl og Sønderborg Slot med rundvisning begge steder 14.09.14: 32 tilmeldte fra
Dalby og 34 fra Sdr. Bjert.

6.5 Bagdadudvalg:
JCBI

Ca. 9000 kr i indsamlede midler overført til venskabsmenigheden i Bagdad.

6.6 Kirke/præstegård:
KK / LG

Belægning ved præstegård nu repareret.

7

Indkøb af vaser/
lyseholdere til kirken

KK har talt med Erling Frost om at finde andre alternativer til eventuelle nye vaser/lyseholdere til
kirken. Erling vil ved kursus i september tale med kollegaer om ideer.

8.

Nyt fra præsten: JCBI

JCBI gennemgik aktiviteter siden sidst samt de kommende måneders aktivitet. Der er 22
konfirmander i år.

9.

Næste møde

07.10.14 kl. 19 i præstegården

10.

Eventuelt

KK undersøger om træerne ved kirken kan stå til næste forår, hvor evt. fældning skal tages op i MR
rådet igen.

