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Deltagere:
Elly Petersen (EP), Margit Ganderup-Nissen (MGN), Lars Gylnæs (LG), Jens Christian Bach Iversen (JCBI), Steen
Kaiser (SK), Inger Nors (IN), Jette Juhl (JJ)referent, Jacob Hussman (JH). Afbud: Kjeld Kjeldsen (KK)
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Forhandling/beslutning
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Workshop
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Sognehus v/EP
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Valg til menighedsråd 2016
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5

Indkøb af salmebogstillæg
Regnskab 2015/MGN

Projektmedarbejder Hanne R. McCollin, Kolding provsti afholdt lille workshop med mrmedlemmerne for at få input til, at de kommende nyvalgte mr-råd kommer godt fra
start. Gode/dårlige erfaringer samt inspiration. Efterfølgende kan mr medlemmerne også
indtaste erfaringer/inspiration på: www.koldingprovsti.dk/godtfrastart eller kontakte
Hanne direkte.
Provstiudvalget skal have et skønnet budget fra arkitekten til brug for behandling af
sagen på kommende møde. Kommunen skal have en historisk oversigt over forløbet i
planeringen til kommende møde.
JH, JJ, LG, KK har udtrykt sig positivt mht at genopstille til MR-valget. EP, SK samt MGN
genopstiller ikke. Alle bedes komme med forslag til eventuelle nye kandidater, som kan
kontaktes, til næste møde. Specielt søges kandidater med interesse for kasserer samt
formandspost.
Det blev vedtaget at indkøbe 50 stk salmebogstillæg samt 2 koralbøger
Dalby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16389617, Regnskab 2015, Afleveret d. 09-03-2016
16:35: Gennemgået og godkendt af MR rådet.
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Nyt fra udvalgene
4.1 Økonomi:
EP/MGN
4.2 Personale:
JCBI/JH

Regnskab for 2016 gennemgået og godkendt.
Jonas Kaiser er ansat som vikar under Erling Frosts sygdom.JCBI/JH deltog i et fælles ERFA
møde for kontaktpersoner 08/03. Kursus til organist Line blev godkendt af MR rådet.

4.3 B&U: JH

Næste arrangement , palmesøndag med bl.a. dåbsjubilæum, spaghetti og div.
børneaktiviteter.

4.4 Aktivitet: EP

Der er arrangeret udflugt 07.06.16, alle er velkomne. Ditte Freiesleben kommer til
sogneeftermiddag 26.04.16.
Kirkekaffe 28.03.16 JJ, 17/04 LG
Intet nyt

4.5Bagdad-udvalget: JCBI
4.6 Kirke/præstegård:
LG/KK

Intet nyt

5

Nyt fra præsten

JCBI orienterede om tidligere og kommende aktiviteter.
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Løn kirkesanger v/JCBI

7.

Eventuelt

8.

Næste møde

Det blev besluttet at justere løn iflg. kvalifikationer pr. 01.02.16. Ansættelsesbevis
udfærdes af JCBI i samarbejde med Jacob Lysemose.
JJ fremlagde ide om ”Dalbyhave”, et haveanlæg i tilknytning til det kommende sognehus
ved kirken. Det blev aftalt, at JJ indsender forslaget til Kolding Kommune, der har bedt
om ideer og forslag til, hvorledes ”Landsbyen Dalby” kan udvikle sig.
EP kommer tilbage med bekræftelse på, om der skal afholdes møde den 30.marts kl. 17 –
eller først 26.04.16 kl. 19

