Referat af møde i Dalby menighedsråd
0nsdag 17.03.2010 kl. 19.00 – 22.00 i Graverhuset
Til stede:
Jette Juhl
Steen Kaiser
Kurt Johansen
Ida Schneider
Kerstin Henriksen
Søren Arens
Jens Christian Bach Iversen
Afbud fra:
Ellen Ravn
Kjeld Kjeldsen
Dagsorden:
1. Valg af referent
JC
2. Visionsarbejdet
2.1 Indhold og handlingsplaner; det videre arbejde
• Kerstin opsamlede det hidtidige visionsarbejde og fremhævede behovet for gensidig
kommunikation.
• ”Forbrugerundersøgelse” hos B&U‐familier tages op af B&U‐udvalget.
• Steen og JC forestår en fokuseret ”sogneanalyse” på et konfirmandforældremøde med
velforberedte spørgsmål om kirkeliv og gudstjeneste, herunder markedsføring og strategier.
• JC laver udspil til frivilligliste til næste sogneaften.
• Ida foranstalter funktionsbeskrivelser for graver og kirkesanger.
• Kerstin fremlagde forslag fra Hanne Schneider om et ”pyntelaug”. Kerstin følger op.
Fremover skal drøftes (med Kerstin som ordstyrer, initiativtager og opgavefordeler):
• Gudstjenesten: Tidspunkt, inddragelse af menigheden m.v. (næste møde).
• JC er tovholder for aktuelle oplæg og debatter på fremtidige MR‐møder (næste møde).
• Ekstern kommunikation: Kirkeblad, facebook m.v.
• Kirkerummet.
2.2 Artikel om visionsarbejdet til kirkebladet
Aftales på næste møde.
3. Nyt fra udvalgene
3.1 Økonomiudvalg
Jette oplyste, at fuldmagt til Gabi Bill, Regnskabskontoret, er på plads.
3.2 Personale/kontaktperson
Kerstin har afholdt 2 af 3 medarbejderudviklingssamtaler.
3.3 Børne‐ og unge‐udvalg
Møde den 21. april.

3.4 Aktivitetsudvalg
Møde 23. marts, hvor efterårets arrangementer skal planlægges.
3.5 Sognehusudvalg
Søren informerede om, at jordkøb følger plan.
Søren og Steen fremlægger behovsanalyse, ideoplæg og tidsplan på næste møde.
3.6 Kirke‐ og præstegårdsudvalg
Udgår pga. Kjelds fravær.
4. Regnskab 2009
Jette uddelte og gennemgik foreløbigt årsregnskab og noterede rådets bemærkninger mhp. endelige
justeringer.
Søren foranstalter månedlig aflæsning af el i kirken.
Regnskaber underskrives i præstegården if. instruks, der udsendes af Jette.
5. Ny overenskomst for organister
Intet nyt.
6. Salmebøger
JC fremlagde forslag om køb af 30 salmebøger til ca. 8.000 kr.
Forslaget blev godkendt. JC sørger for bestilling.
7. Covenant Players
JC fremlagde forslag om besøg af Covenant Players primo 2011.
Forslaget blev godkendt. JC træffer aftale om et åbent arrangement med konfirmander som særligt
fokus.
8. Børnehjørne i kirken
Jette fremlagde B&U‐udvalgets tanker og ideer, hvorefter menighedsrådet besigtigede kirken. MR er
grundlæggende positivt indstillet og tager sagen op igen på næste møde.
9. Kørsel til provstigudstjeneste 2. Pinsedag og Kirkedage i Kr. Himmelfartsdagen
JC annoncerer og arrangerer buskørsel til Skamlingsbanken 2. Pinsedag.
Menighedsrådet arrangerer ikke kørsel til Kirkedage.
10. Nyt fra præsten
JC informerede og tidligere og kommende aktiviteter.
11. Evt.
Stiftsdag 2010: Fælles afgang fra præstegården kl. 9.15 for MR‐medlemmer. Steen kører. Ansatte
kører fra Ida kl. 9.15.
12. Lukket møde (lønforhold)
Særskilt referat udarbejdet.

