Til stede:
Kurt Johansen (KJ), mødeleder
Søren Arens (SA)
Jette Juhl (JJ)
Ellen Ravn (ER)
Jens Christian Bach Iversen (JCBI), referent
Fraværende:
Steen Kaiser (SK)
Kjeld Kjeldsen (KK)
Kerstin Henriksen (KH)

DALBY MENIGHEDSRÅD
Mandag den 10. oktober 2011 kl. 17.00 – 20.15 i graverhuset
REFERAT

Pkt.

Indhold

Forhandling / beslutning

1

Gennemgang af kirke og
kirkegård

Erling Frost Larsen gennemgik kirke/kirkegård og fortalte om
planer og ideer. Menighedsrådet evaluerede efterfølgende.
Menighedsrådet forbereder ny vedtægt bl.a. ved at indhente
eksempler på nyere vedtægter fra andre kirkegårde.
JJ – og SA – følger op med KK.
SA opsamler forventede omkostninger vedr. dør/dige/skur m.v.
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Nyt fra udvalgene:
• 2.1 Økonomi: Provsti

3
4

5
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• 2.2 Personale: Lønpolitik

SA: Medarbejdermøde 2. oktober.

• 2.3 B&U

JJ: Intet nyt.

• 2.4 Aktivitet

ER: God evaluering af sogneaften og eftermiddagsmøde.
Ide om samarbejde med Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup: Aktivitets‐
udvalget går videre og tager kontakt mhp. fælles møde.

• 2.5 Kirke/præstegård

KJ: KK er på provstens forslag bedt om at skrive til gravsteds‐
ejere om nye takster

• 2.7 Hjemmeside
Sommergudstjenester, jf.
henvendelse fra biskoppen
Information fra kontaktperson
om organistsamarbejde m.v.
Kirkesangerordningens fremtid
Inspiration fra:
• 6.1 Stiftsdag

• 6.2 Visionsaften: Biskoppen
7
8

SA: Budget 2012 indsendt pr. mail 7. oktober til Kolding Provsti.

Nyt fra præsten
Evt.

SK: Intet nyt
Enighed: Fastholde det praktiske hensyn mhp. ferieafvikling, så
der godt i Dalby kan aflyses en enkelt sommersøndag eller to.
SA: Møde med organister og menighedsråd (formænd/kontakt‐
personer) fra Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup 25. oktober mhp. ud‐
nyttelse af ressourcer og god ferieafvikling.
KJ: Punktet udgik.
JJ: Oplæg, fyldt med meninger, fra Clement Kjærsgaard – bl.a.
om rummelighed, kirkens sprog m.v.
ER: Oplæg fra biskoppen om at stå ved sine holdninger og gå i
åben dialog.
KJ: Velbesøgt aften med analyse og meningstilkendegivelser.
Udfordring om at komme på facebook.
JCBI informerede om tidligere og kommende aktiviteter.
Provstidag 27. oktober i Simon Peter: KJ tilmelder 3 fra rådet.

