DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 23. september 2015

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

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Velkomst v/EP

2

Sognehus /EP-JCBI

Mødet blev indledt med sensommervisen.
Provstiet har videresendt projektet til stiftet med anbefaling af projektet,
bygningen og placeringen. Møde med kommunal arkitekt aftalt for
fremtidige procedurer.

3

Nyt fra udvalgene
3.1 Økonomi:
EP/MGN

Revision protokollat til årsregnskab med revisorerklæring fremlagt og
debatteret. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold fra revisors
side. Vi har taget revisors anbefalinger til efterretning.
Revisor har bemærket enkelte udestående vedr. gravsteder på kirkegården, menighedsrådet arbejder på sagen.
Revisionsprotokollatet er behandlet og tiltrådt af rådets medlemmer.

3.2 Personale:
JH/JCBI

Vi er orienteret om og har drøftet personalesituationen. Vi har besluttet at
give telefontilskud til organisten kr. 200.- pr. måned med henblik på
harmonisering med andre sogne. Andet blev behandlet uden for referat.

3.3 B&U: JH

Weekendens høstgudstjeneste i en smukt pyntet kirke blev gennemført til
alles tilfredshed med mere end 225 deltagere. Spaghettigudstjeneste 25.
oktober, efterfølgende fællesspisning i præstegården.

3.4 Aktivitet: EP

Henrik Kruses ”mand på rejse” flyttet til 24. november grundet skolefest.
Torsdag d. 8. oktober aftengudstjeneste med let fællesspisning kl. 18.00.

3.5 Bagdad: JCBI

Situationen i nærområdet er p.t. sat i bero grundet fællesindsamling

3.6Kirke/præstegård:
LG/KK

Der er konstateret genopstået revne i konfirmandsalen over vindue, murer
har besigtiget skade og fremsender tilbud. Præstegårdssyn er aftalt til
fredag d. 25. september. Syn af Kirke og kirkegård aftales snarest.
Fældning af udgåede træer ved kirken er aftalt.

4

Lysholdere til
vinduerne i kirken

LG / JCBI indhenter tilbud på enkle og smukke vandrette plader til
opstilling af lys i kirkens vinduer.

5

At klappe v/gudstjenester og brylupper

Enighed om, at det er i orden at klappe i Dalby Kirke efter et særligt
indslag. Præsten klapper for, hvor det ikke sker spontant.

6

MR-medlemmers
betaling v/møder,
frokoster og udflugter

Menighedsrådsmedlemmer og pårørende skal fremover ikke betale ved
frokoster, arrangementer eller udflugter med menigheden. Det regnes for
aktiv deltagelse og samvær med menigheden, da rådsmedlemmerne ofte
deltager som egentlige arrangører og medhjælpere.

7

Eventuelt

Ikke punkter under eventuelt.

8

Næste møde

Tirsdag, den 20.oktober kl. 19 i præstegården

