DALBY PASTORAT
Menighedsrådet
Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 9. januar 2018, kl. 19-20.30
Referat
Deltagere:
Jens Christin ich Iversen (JC I), Lirs Gylnæs (LG), Jete Juhl (JJ), Jicob Hussmin (JH), Kjeld Kjeldsen (KK), Ingeer Nors (IN), Jin
Lotenburgeer (JL), Kristn . Munksgeiird (K M), Chirlote Nørgeiird Moreensen (CNM) referene
Pkt
.
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Indhold

Forhandling/beslutning

Opfølgning på
byggeprocessen (KBM)

Provstudvilgeee hir resoonderee oå fremsende oolæge oge budgeee for dee nye
sogenehus. Dee ønskes, ie budgeetee nedbringees.
Der er derfor livee nye oolæge.
Der er inden mødee fremsende 3 forskelligee oolæge fri Peeer Secher
 1 ændringe if nuværende eegeningeer, så budgeetee kin nedbringees
 2 nye skieseudkise
Forsligeene blev geennemgeåee oge diskueeree.
Dee blev beslutee ie irbejde videre med forslige 12A髉
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Oplæg tl opdateret
hjemmeside (JCBI)

Se udkise forud for mødee: www.koldingeorovst.dkkDilbyTese
Dee blev beslutee ie bevire den eksiseerende hjemmeside.
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Reparaton af orgel
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Nyt fra udvalg
a Økonomi (JL)

JC I oge JJ geennemgeår hjemmesiden, simmen med Evi.
Der er mekinisk seøj fri orgelee. Der er indheneee tlbud fri orgeelbygegeere oå
19.500 kr.
JC I oge K M hir fåee fuldmigee tl ie bevilligee udbedringeen.

b Personale (JCBI)
c Børn og unge (JH)
d Aktvitet (JJ)
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e Bagdad (JCBI)
f Kirke og præstegård (KK)
Politk for gudstjenester
med få kirkegængere
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Orientering fra formanden

10

Kommende møder

A髉. Mobiloiy hir væree en seor succes.
ink Nordic hir bede om en beskrivelse if hvem der er i dee nye
Menigehedsråd. JL sender kooi if referieee fri dee konsteuerende
møde.
. A髉PV med de 3 orgeiniseer i Dilby oge Sdr. Seenderuo ifoldes 22.2
C. Udvilgesmøde holdes 11.1
D. Møde holdes 16.1.
Der er kirkefrokose 28.1
Der ifoldes Lusingei koncere i mires
E. Ineee nye fri menigeheden, doge er der en geenerel bedringe i områdee.
F. Der er blevee kilkee.
Ginske få geingee om åree oolever vi geudsejeneseer med megeee få
kirkegeængeere. Primære tl klokken 9 geudsejeneseer, med vikir.
De sidsee 4 år hir der væree 10 geudsejeneseer med under 10 kirkegeængeere.
Der blev eile om forskelligee forslige, oge dee blev beslutee ie se tden in, oge
eile om dee igeen efer sommer.
K M viderebrigeee diverse julehilsner.
Niekirken hir 10 års jubilæum i år.
8. februir – LG sørgeer for kife
14. mires 5. ioril 15. mij 14. juni -

