DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Tirsdag, den 25. november 2014

Referat
Deltagere:
Elly Petersen (EP), Margit Ganderup-Nissen (MGN), Jens Christian Bach Iversen (JCBI), Inger Nors (IN),
Jette Juhl (JJ) (referent), Kjeld Kjeldsen (KK), Lars Gylnæs (LG), Jacob Hussman
Afbud: Steen Kaiser (SK)
Pkt.

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Velkomst

Velkomst v/Elly

2

Godkendelse af sidste
referat
Valg af formand
Valg af næstformand

Mødereferat fra sidste møde godkendt og underskrevet.

4

Sognehus
Referat fra møde med
Kolding kommune

JCBI og EP har holdt møde med Kolding Kommune vedr. placering af
kommende sognehus. Kommune ønskede at se 3D tegning af forslaget til
sognehus for at bedømme størrelse og placering. Der skal laves
lokalplan, men vi kan sideløbende gå videre med projektet hos
fredningsmyndighederne. EP kontakter kommunen angående det videre
forløb.

5

Nyt fra udvalgene
5.1 Økonomi:
EP/MGN

Kvartalsrapport 3. kv.2014 forelagt af MGN. Regnskabet ser ud til at
balancere ved udgangen af året med et plus, som til dels kan henføres til
anlægsarbejder, som udskydes til 2015, da materielgård ikke kan opføres
for de kr. 10000, som var afsat til dette formål. Kvartaltsrapport godkendt.
Provstiudvalgets kommentarer til revisionsprotokollen for regnskab 2013
godkendt.
JCBI foreslog indkøb af 80 dåbsbibler til fordelagtig pris, hvilket blev
besluttet.

5.2 Personale:
JH/JCBI

Rengøringsassistent har sagt op og ny ansat.
Ansættelsesbrev til sekretær afløser skal udfærdiges.

5.3 B&U: JH

Spaghettigudstjeneste afholdt med færre deltagere end normalt.

5.4 Aktivitet:
EP

Kirkefrokost flyttet til 01.02.15. Mht kirkekaffe skal den person, som har
stået for kirkekaffen efterfølgende mail til øvrige MR-medlemmer om
beholdning af smør mm. Kommende kirkekaffer: 7/12 MGN, 04/01 LG,
18/01 KK”
JCBI har skrevet indlæg til Stiftsavisen om venskabsmenigheden i
Bagdad ”En verden til forskel”

3

5.5 Bagdad:
JCBI

Elly Petersen genvalgt til formand
Jette Juhl genvalgt til næstformand

5.6 Kirke/præstegård
KK/LG

Der har været kirke- og præstegårdssyn og nødvendige reparationer er
iværksat.
Indkøb af 3 affaldscontainere til kirkegården foretages af Erling.

5

Nyt fra præsten: JCBI

JCBI gennemgik aktiviteter siden sidst samt kommende aktiviteter.

6

Fastsættelse af datoer
for MR-møder i 1.
halvår 2015

07/01, 17/02. Yderligere datoer fastsættes ved næste møde.

7

Eventuelt

Intet

