DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Tirsdag, den 20. oktober 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) og Jette Juhl (JJ)

Pkt.

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Sognehus / EP

Landskabsarkitet Preben Skaarup har via Haderslev Stift kommet med sine
(positive) kommentarer og spørgsmål til projektet. Spørgsmålene går dels på
sognehusets placering i forhold til kirkegården, som fremgår på 2 forskellige
måder i de fremsendte skitser, dels på selve husets udformning. EP kontakter
arkitekten for afklaring.
EP har været i kontakt med Lene Ohlman/Kolding Kommune, der mener at
landzonetilladelse er tilstrækkeligt, hvis Fredningsnævnet godkender projektet.
Kommunen afventer det endelige svar fra Stiftet, hvorefter sagen vil blive
behandlet på først mulige møde i Plan- & Boligudvalget.

2

Nyt fra udvalgene
2.1 Økonomi:

Se pkt. 3

2.2 Personale:
JH/JCBI

Line Reinvang fortalte før mødets begyndelse om sin dagligdag som organist og
visioner for, hvordan organiststillingen udfyldes bedst muligt.
Nye tiltag er bl.a. 4 fredage med ”Time-Out” med stille musik samt korsang for
1.+2. klasserne. LR har ønske om fastansat kirkesanger samt flygel i det
kommende sognehus. MR diskuterede endvidere evt. at genindføre
babysalmesang. Dette tages op til foråret.

2.3 B&U: JH

JH og LG står for spaghettigudstjeneste 25/10. Hanne Søndergård (fra det
tidligere værested) er i gang med 200 stk glaspynt til julegudstjenesterne.
Der var 29 til mad før aftensgudstjeneste i oktober, så stor trængsel i graverhuset.

2.4 Aktivitet: EP

Kommende aktiviteter: 27/10 eftermiddagsmøde med Birgit Fur og 24/11
sogneaften med Henrik Kruse.

2.5 Bagdad: JCBI

Intet nyt.

2.6Kirke/præstegård:
LG/KK

Der har været syn både i kirke og præstegård. KK og LG følger op på de
reparationer, der skal sættes i værk. KK kontakter håndværkerne.

3.1. Kvartalsregnskab

MGN forelagde kvartalsregnskab, som blev godkendt af MR

3.2 Godkendelse af
endeligt budget 2016

MR godkendte: Dalby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16389617, Budget 2016,
Endeligt budget afleveret d. 19.10.15 13:43

4

Nyt fra prsten

JCBI gennemgik aktiviteter siden sidst samt de kommende. 2 minikonfirmandhold
er netop startet med stor tilslutning.

5

Henvendelse fra Y’s Men
vedr. kirkeindsamling

Kirken har i en kortere periode støttet den ekstraordinære indsamling til Folkekirkens Nødhjælp til fordel for flygtninge, men koncentrerer nu igen indsamling til
kirkens venskabsmenighed i Bagdad, hvor behovet er stort. Derfor blev det
besluttet ikke at inddrage andre indsamlingsformål p.t.

7

Eventuelt

SK undersøger, hvilke muligheder der er for kormikrofoner til at understøtte
korsangen.

8

Næste møde

Torsdag, den 19. november kl. 19 i præstegården
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