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Indhold

Forhandling/beslutning

Visionsdebat efterår 2018 (KBM)

Der afholdes visionsdag lørdag den 19. januar 2019, med deltagelse af
Bo Mortensen, kirkens medarbejdere, menighedsrådet samt nogle
sognebørn.
a) KK og Erling er i dialog med gravstedsejer omkring en løsning.
Der følges op på næste MR møde.

a) Henvendelse om
bevaringsværdige
gravsteder (KK)
b) Mulig fleksjobansættelse
(JCBI)
c)

Dalby Sogns demografi
(JCBI)

d) Oplæg til nyt udvalg:
kommunikation,
synlighed og
engagement – som skal
arbejde med
kommunikation om og
implementering af ny
vision/strategi (JCBI + JJ
+ KBM)
e) Dalby GF – henvendelse
om brug af
konfirmandstuen
onsdage kl. 17-18 (JCBI)
f) Adgang til
www.salmedatabasen.d
k (JCBI)
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KORTE ORIENTERINGER
a) Byggeudvalg (KBM)
b) Præst (JCBI)
Eventuelt

b) JCBI oplyste om en mulig ansættelse af en fleksjobber, 5 timer
om ugen. Det blev besluttet at tage imod tilbuddet i 4 uger, og
derefter vurdere om ansættelsen skal forlænges.
c) JCBI gennemgik brev fra biskoppen samt statistik for Haderslev
og Dalby Sogn. Der er en begrænset gruppe indvandrere og
efterkommere i Dalby Sogn. Det vurderes, at en stor del
allerede har kontakt til kirken. Det blev besluttet at tænke evt.
yderligere integration ind ifbm visionsdebatten og det nye
sognehus.
d) JCBI, JJ og KBM arbejder videre med dette.

e) Det blev besluttet at Dalby GF gerne må bruge
konfirmandstuen onsdage 17-18, dog undtaget de dage hvor
der allerede er planlagt aktivitet i konfirmandstuen. JCBI
orienterer Dalby GF.
f)

a)

Det blev besluttet at købe et abonnement til 1400 kr. (giver 5
adgange), for at vi kan holde os ajour med nye salmer mm.
Abonnementet revurderes om 1 år.

Stiftet har fremsendt godkendelse og bemærkninger fra Kgl.
Bygningsinspektør og National Museet. Vi mangler nu kun
godkendelse fra fredningsmyndighederne.
b) JCBI gennemgik gennemførte og kommende aktiviteter

