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Møde i Dalby menighedsråd
Tirsdag den 10. august 2010 kl. 19.00‐22.00
Referat
1.

2.

Visionsdebat: tema: Gudstjenesten
1.1 Oplæg om fornyelse fra arbejdsgruppen
KJ og JCBI fremlagde det udsendte oplæg fra arbejdsgruppen, hvorefter menighedsrådet drøftede
forslagene.
1.2 Beslutning om ændringer
Menighedsrådet besluttede følgende ændringer som forsøg og besluttede samtidig, at forsøget evalueres
første møde efter sommerferien 2011. Ændringerne træder i kraft søndag den 3. oktober.
a) Introduktion til gudstjenesten mellem ringning og bedeslag.
b) 1. salme synges stående.
c) Ny bog med indledningskollekter (præstens første bøn) af Holger Lissner købes og tages i brug.
d) Gammeltestamentlig læsning ved lægmænd: Konfirmander inddrages ca. 15 gudstjenester. Herudover
opfordrer JCBI læsere til et læserlaug.
e) Den nye aftale bruges ved den nytestamentlige læsning i formessen.
f) Trosbekendelsen siges, og verset ”Lad verden ej…” synges (trykkes sammen med Fadervor på salme‐
bogens første opslag).
g) Liturgi C bruges ved højhelligdage.
h) Menigheden bliver siddende under postludiet, når der ikke er dåb.
Nyt fra udvalgene
2.1 Økonomiudvalg, herunder regnskab 2. kvartal
JJ fremlagde rapport for 2. kvartal og kommenterede afvigelser fra budgettet. Menighedsrådet fandt
budgetrapporten tilfredsstillende.
JJ berettede fra møde for menighedsråd om nye momsregler.
2.2 Personale/kontaktperson
Næste medarbejdermøde aftales efter strandgudstjenesten førstkommende søndag.
2.3 Børne‐ og ungeudvalg
JJ informerede om strandgudstjenesten 15. august.
Møde i udvalget afholdes 25. august. Udvalget har opfordret nye medlemmer til at indtræde i udvalget.
2.4 Aktivitetsudvalg
Efterårets aktiviteter fremgår af kirkebladet. Enkelte arrangementer i foråret er på plads.
2.5 Kirke‐ og præstegårdsudvalg
Intet.

3.

Sognehus, jf. fremsendte notat
KJ gennemgik det fremsendte notat.
Der blev foreslået ekskursion til Sdr. Bjert, Skanderup, Harte + evt. bysogn.

4.

Stiftsmøde 10. september 15.30
Tilmelding til KJ senest 24. august.

5.

Biskoppens 60 årsdag 23.09.10 (deltagelse + gave)
Menighedsrådet besluttede at sende kr. 1000,‐ til vandcisterner i Betlehem.

6.

Kirkebil
JJ informerede om ny ordning med Krone Taxa. JJ og JCBI træffer den endelige aftale og informerer i
kirkebladet.

7.

Praktisk afvikling af møder og andre arrangementer i præstegården
Menighedsrådet besluttede at holde fast i den nuværende ordning med Hanne Schneider som værtinde ved
kirkens arrangementer i præstegården, foreløbig indtil næste sommerferie, men generelt hæve deltager‐
betalingen. JJ og JCBI kommer med udspil til deltagerbetaling på næste møde.

8.

Offentliggørelse af MR referater og dagsorden
KJ foranstalter, at dagsordener og referater kommer på kirkens hjemmeside. IS og JCBI sætter dagsordener og
referater op i våbenhuset.

9.

Nyt fra præsten, herunder 25 års jubilæum
JCBI informerede om tidligere og kommende aktiviteter. Det blev besluttet at fejre sognets 25 års jubilæum
som selvstændigt sogn ved kirkefrokosten den 23. januar.

10.
•
•
•
•

Evt
Minikonference om mission i stiftet 16.11 kl. 16‐20, herunder om venskabsmenigheder. Invitation følger.
Orienteringsmøde ændret til den 21. november ved kirkekaffen efter gudstjenesten.
JJ deltager i budgetsamråd 17. august og opfordrer Søren Arens til også at deltage.
Mødeplan for foråret 2011 fastsættes på næste møde.

