Til stede:
Kurt Johansen (KJ), mødeleder
Søren Arens (SA)
Jette Juhl (JJ)
Steen Kaiser (SK)
Jens Christian Bach Iversen (JCBI), referent

Afbud:
Kjeld Kjeldsen (KK)
Ellen Ravn (ER)
Kerstin Henriksen (KH)

DALBY MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 12. juni 2012 kl. 17.00 i præstegården
REFERAT

Pkt. Indhold
1

Budget 2013

2

Nyt fra udvalgene:
2.1 Økonomi,

Forhandling / beslutning
SA fremlagde budgetforslag for 2013. Budgettet blev godkendt
med den udmeldte ramme på 1.670.000 kr. Der er i
budgetforslaget taget højde for forhøjede indtægter på
kirkegården og menighedsrådets prioritering af bl.a.
voksenkor og ”Dalby Tidende” samt indarbejdet ønsker om
elektroniske salmetavler, ny sognegård og udvidelse af
redskabsskur på kirkegården. SA indberetter nu til provstiet.
Der er budgetsamrådsmøde den 15/8.

SA: Intet nyt.

2.2 Personale

SA: Personalemøde torsdag den 14. juni.
Møde med Lis Jensen, kirkesanger fra Vonsild, 15. juni.
Afskedssammenkomst for Ida 12/8. Kerstin ansvarlig

2.3 B&U

JJ: B&U-udvalgsmøde torsdag den 14. juni.
Rigtig god sommerkoncert med kirkekorene!

2.4 Aktivitet / kirkekaffe

Udflugt til Esbjerg sammen med Sdr. Bjert var vellykket. Vi
skal nu tage stilling til om vi vil fortsætte fælles udflugter.

2.6 Kirke/præstegård

KK fraværende: Intet nyt.

2.7 Venskabsmenighed

KJ: Knap 5.000 kr. indsamlet.

3

Musiklivet ved Dalby
kirke

Menighedsrådet glæder sig over organistens plan om
oprettelse af et voksenkor ved Dalby Kirke med start i
september 2012.
Menighedsrådet er opmærksomt på muligheden for synergieffekt med tiltag under ”Gang i dig og Dalby”.

4

MR-valg: PR og inddragelse af sognet.
Kursus 21/8

SA/JCBI fremlagde skriftligt udspil til større arrangement den
13. september for at fremme interessen for MR-valget.
SA deltager i kursus 21/8.

5

Ændringer i gudstjenesteordning samt køreplan for
udviklingsproces

JCBI/KJ/JJ fremlagde skriftligt udspil.
Det blev besluttet at sætte tiltaget med forældre-/fadderbøn
ved dåb og værter ved gudstjeneste i værk – med start 1.
september.
De andre udspil indgår i det videre udviklingsarbejde.
Køreplanen for udviklingsprocessen blev godkendt.

6

Nyt fra præsten

JCBI omtalte tidligere og kommende aktiviteter.

7

Evt.
Herunder tilbud fra Ikon

Intet.
Tilbud fra Ikon: Tages op på næste møde.

JCBI/KJ

