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

Indhold

1

Nyt fra udvalgene
1.1 Økonomi:
EP/MGN

Forhandling/beslutning

MR behandlede revisionsprotokollatet til beholdningseftersyn for 2015.
Det overvejes at flytte legatkonto fra Sydbank til Bank Nordic, hvor alle øvrige
konti er placeret.

1.2 Personale:
JCBI/JH

Der har været APV for gravere, fælles for de 3 sogne (Sdr. Bjert, Sdr.
Stenderup og Dalby). Der er et meget konstruktivt samarbejde på tværs af
sognene. Der er ansat en midlertidig afløser til rengøring i konfirmandstuerne
pga. sygdom

1.3 B&U: JH

B&U udvalget stod for de flotte stjerne-gaver til børnene ved julegudstjenesten.
Gaverne til næste år er allerede planlagt og i produktion v/Hanne Søndergård.
Line Lunddorf udtræder af udvalget og nyt medlem søges. Næste møde
planlagt til 12/01.

1.4 Aktivitet: EP

Kaffe & kage tordag 14/01: MGN. Kirkefrokost 24/01: EP, Herdis og
MGN.Kirkekaffer: 17/01 JJ, 11/02 EP, 28/02 MGN, 06/03 EP, 13/03
Sogneindsamling JJ, LG og EP

1.3 Bagdad-udvalget:
JCBI

Der har været interview med Andrew White fra vores venskabsmenighed i
Kristeligt Dagblad. JCBI deltager i Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i
Haderslev Domkirke den 28.02.16 kl. 16.30.

1.6 Kirke/præstegård:
LG/KK

Intet nyt

3

Sognehus ved JCBI/EP

MR’s svar på udtalelser fra kirkegårdskonsulent og kgl. bygningsinspektør vedr.
ny placering af sognehus ved Dalby Kirke er sendt til Haderslev Stift 02.12.15
sammenmed en tilrettet visualisering af sognehusprojekt af 27. november 2015,
revideret i lys af bemærkninger fra kirkegårdskonsulenten. Der afventes svar fra
Stiftets konsulenter på dette.

4

Nyt fra præsten

JCBI orienterede om tidligere og kommende aktiviteter. Der var ialt 1344
kirkegængere juleaften. Det blev besluttet, at der fremover ikke skal være
levende lys i juletræerne pga brandfaren. JCBI skal deltage i opbygning af
Arbejdsmiljørådgivning i folkekirken, hvorfor Ditte Freiesleben periodevist vil
vikariere for JCBI ved visse gudstjenester og minikonfirmander.

5

Mikrofoner og
lydanlæg til koret

SK har indhentet tilbud fra forskellige leverandrer på lydanlæg og mikrofoner til
koret; der skal foretages en endelig lydprøve, hvorefter anlægget vil blive
indkøbt.

6

Datoer for kommende
MR-møder

10/02 kl. 19, 10/03 kl 19, 30/03 kl. 17, 26/04 kl 19, 01/06 kl 19

7

Eventuelt

Tilmelding til Stiftsdag den 6. februar skal sendes til EP, som søger for samlet
tilmelding SENEST den 15. januar.

