DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 28. september 2016
REFERAT
Deltagere:
Elly Petersen (EP), Margit Ganderup-Nissen (MGN), Jens Christian Bach Iversen (JCBI), Lars Gylnæs (LG), Jette Juhl
(JJ)referent, Jacob Hussman (JH), Kjeld Kjeldsen (KK), Inger Nors (IN). Afbud: Steen Kaiser (SK)
Pkt.
1
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Indhold
Velkomst v/EP
Sognehus v/EP
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Menighedsrådsvalg 2016
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Nyt fra udvalgene
4.1 Økonomi: EP/MGN

Forhandling/beslutning
EP har talt med Fredningsnævnet. De har ikke fået indsigelser til
beliggenheden inden for fristen den 21.09.16, og sagen er nu til
gennemgang hos deres jurist. Vi afventer endeligt svar. EP taler med Stiftet
om den videre fremgangsmåde.
Der bliver konsulentrunde (Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet) i ved
kirken 07.10.16 kl. 10:30.
Kandidatlisten med 7 medlemmer til det nye råd er indgivet.
Stedfortræderlisten skal indgives senere, der mangler stadig en 1. suppleant
MR har taget Revisionsprotokol vedr. regnskab 2015 til efterretning.
Placering af kapital i banker: Beslutning udsættes til det nye MR råd
tiltræder.
Budget 2017 skal endeligt vedtages ved næste møde 9/11.

4.2 Personale: JCBI/JH
Der har været gennemført MUS samtaler med alle medarbejderne.
4.3 B&U: JH

4.4 Aktivitet: EP

Høstgudstjeneste i flot pyntet kirke og 123 kirkegængere, ca. 100 til frokost
bagefter. Næste begivenhed er den 27.11.16 for minikonfirmanderne i
kirken.

4.5 Bagdad-udvalget: JCBI

Bitten Hyllequist Weile, præst i Vonsild kommer til eftermiddagsarr. Den
26.10.16 kl 15 i præstegården.
Fælles sogneaften med Sdr. Stenderup-Sdr. Bjert 03.11.16 kl. 19 i Dalby.
Kirkekaffe: 13/10 kl 19 KK, 20/11 MGN

4.6 Kirke/præstegård: LG/KK

Dkk 2354,50 er samlet ind til venskabsmenigheden i Bagdad igennem de
sidste måneder. MGN sørger for overførsel af beløbet.
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Ansættelse af organist
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Konfirmationsplanlægning
fra år 2023

7
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Nyt fra præsten
Oktoberfest i Provstiet
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Næste møde

Renovering af vægge i kirken er sat igang. KK checker loftslamper.
Ansættelsesudvalget – EP, JJ, KK og JCBI – havde udvalgt 2 ud af 14 ansøgere
til samtale.EP, JJ og JCBI deltog i samtalerne og var enige om, hvilken
organist man ønskede at ansætte.JCBI meddelte, at lønforhandlinger med
Organistforeningen er faldet fornuftigt på plads d.d.
Der meldes intet navn ud, før ansøgeren har sagt sin nuværende stilling op.
Det blev vedtaget at fastholde ordningen med, at konfirmationerne ligger i
Bededags-ferien.
I år med to konfirmandhold bevares den nuværende praksis, hvor den gamle
A-klasse på Dalby Skole konfirmeres Bededag, og B-klassen søndagen efter.
I år med tre konfirmandhold konfirmeres den gamle A-klasse på Dalby Skole
fortsat Bededag, mens B-klassen konfirmeres lørdag dagen efter, og Cklassen søndag dagen efter igen.
JCBI orienterede om tidligere og kommende aktiviteter.
Vi bliver 6-7 deltagere til festen den 30.10.16 kl. 12:30-16. JJ sørger for
bordpynt; JCBI sørger for vers.
9. november. Det afgående råd mødes kl. 18, og det nye råd kommer kl.
18.30. Fællesspisning kl. 19

