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Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 10. februar 2016

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

Indhold

Forhandling/beslutning

1

Velkomst v/EP

2

Sognehus v/EP

3

Referat fra
formandsmøde
27.01.16

EP bød velkommen – og opfordrede til, at MR-rådet fremtidigt prioriterer ikke
kun at bruge tid på ”rødder” men også på ”vinger”.
Haderslev Stift anbefaler, at Provstiudvalget godkender det fremlagte
sognehus-projekt. Evt. kan det nås at blive behandlet på provstiudvalgsmøde
11/02. Derefter skal det behandles i kommunens plan-&boligudvalg, hvor 22/03
er frist for indsendelse og mødedato 11.04.16.
Tælling af kirkegængere er nu afsluttet med resultat 2015 på ialt 138.621
kirkegængere i Haderslev Stift fordelt på 1873 handlinger med gennemsnitligt
74 deltagere.
2. pinsedags fælles gudstjeneste varetages i år af kirkerne i den nordlige bydel.
Jesus på Slottet varetages af Sydøstlige bydel i år, og dette vil fremover gå på
skift, så hver bydel har ansvaret for arrangementet hvert 4. år.
Provstiet afholder fest for kirkens ansatte og mr-medlemmer 30/10.
Hanne McCollin, deltidsansat projektmedarbejder hos Kolding Provsti, deltager
i MR møde 01/06 angående MR-valg.
Provsti vil arrangere førstehjælpskurser for ansatte+mr medlemmer, nærmere
følger.
Ang. optagelse med TV Kolding besluttede MR-rådet at takke nej til deltagelse
for at fokusere på andre områder

4

Nyt fra udvalgene
4.1 Økonomi:
EP/MGN
4.2 Personale:
JCBI/JH

MGN har deltaget i ERFA møde for provstiets kasserer. Bl.a. blev uklarheden
omkring momsberegning diskuteret. Det blev anbefalet at oprette mailadresser
for formand og kasserer i de enkelte mr-råd, så disse kan overtages af
efterfølgere.
Der vil blive afholdt et fælles ERFA møde for kontaktpersoner 08/03. Der har
været opfølgningsmøde på APV for gravere.
Der er problemer med korrekt ferieregistrering hos FLØS.

4.3 B&U: JH

4.4 Aktivitet: EP

Fastelavnssøndag en stor succes med rekord i deltagerantal, så rigtigt mange
måtte nøjes med en ståplads i konfirmandstuen. Næste arrangement 20703,
palmesøndag med bl.a. dåbsjubilæum, spaghetti og div. Børneaktiviteter.
Intet nyt

4.5Bagdad-udvalget:
JCBI

Intet nyt

4.6 Kirke/præstegård:
LG/KK

Intet nyt

JCBI orienterede om tidligere og kommende aktiviteter.
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Nyt fra præsten
Ansættelse af
kirkesanger v/JCBI

7.

Eventuelt

SK foreslog at arrangere pinsemusical, meget gerne med deltagelse af børn/
konfirmander. JCBI undersøger mulighederne. Nærmere aftales på næste mr
møde torsdag, den 10.03.16 kl. 19.
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Det blev besluttet at ansætte Eva Maria på 75%.

