Dalby Menighedsråd
Referat MR‐møde 13 marts 2012
Mødested: Dalby præstegård
Referent: Jette
Afbud fra: JCBI (orlov), Kjeld Kjeldsen

Punkt Indhold
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Temadrøftelse: musiklivet i Dalby
sogn
Oplæg og handlingsplan ved Line

Line beskrev det aktuelle arbejde med korene: Stor korskole
(15), børnekor (7), ungdomskor (3).
Fælles sommerkoncert med Sdr. Bjert. Sct. Jørgen Kor på
besøg til Allerhelgen? Bus stort set sløjfet uden problemer.
Musikledsagelse til flere koncerter i løbet af året.
Koncerter: Henvende sig lokalt eller til større område?
Orgel ikke stemt til koncerter.
Forslag fra Line bl.a. aftensang. Musiktema Info/oplæg om
musikstykket. Flere koncerter? Større samarbejde Sdr. Bjert
vægtes mere.
Forslag fra øvrige:
• KOR: Voksenkor
Voksen/børn / Ungdomskor – (tema/bare for sjov)
Skole samarbejde
Ad‐hoc
Børnekor – vores ”eneste” tilbud til børn
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nyt fra udvalgene:
2.1 Økonomi, foreløbigt 2011
regnskab
2.2 Personale
2.3 B&U
2.4 Aktivitet
2.5 Bagdad‐udvalg
2.6 Kirke/præstegård

Musik‐Tema – info/indlæg
Gospel/rytmisk – workshop
Koncerter
Musik – vi kender – moderne
Musik – gammel, kirke musik kultur
Kirke café
Musik – som væsentlig del
”Band” /instrumentgruppe – lejligheds orienteret –
f.eks. sportsgudstjeneste ‐ strandgudstjeneste
Line bedes komme med oplæg til aktionsplan til næste MR
møde.
2.1 Økonomi: Foreløbigt regnskab 2011 udviser mindre
driftsoverskud ca. 35.000 kr. Endeligt regnskab foreligger til
næste MR møde.
2.2 Personale: Møde om samarbejde Bjert/Stenderup /Dalby
med positivt udfald. Flere ressourcer og frihedsgrader ved
samarbejde/planlægning fremover. Rengøringshjælp har
sagt op, afløser (Cecilie Arens) ansat foreløbig indtil
sommerferien. Ida forventes at fratræde 1/9, på næste MR
møde diskuteres fremtid.
2.3 B&U: Fastelavn med flot deltagerantal. Kommende

arrangementer: Korkoncerter med Sdr.
Bjert/sportsgudstjeneste. Næste møde 14/6.
2.4 Aktivitet: April foredrag m/Jørgen Meyer, juni menig‐
hedsudflugt sammen med Sdr. Bjert til bl.a. Esbjerg‐
evangeliet. November foredrag med Katrine Lilleør sammen
med Sdr. Bjert.
2.5 Bagdad: Fokus på at indsamle penge/politisk. Møde
m/biskop, initiativ til møde m/Villy Søvndal. Da Bjarnhoff er
udtrådt af udvalget, søges flere medlemmer.
2.6 Kirke/præstegård: Udskiftning af komfur. Dør i
graverhus repareret. Der skal kigges på puds i kirken.
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Strategidokumentet ‐ færdiggørelse

Status på visionsarbejde. Kerstin er kommet med flot
oversigt/status. Mere fokus på drift end visioner? Mange
tunge, praktiske opgaver har taget tid fra visionsarbejdet,
men trods alt er meget gennemført.
Kirkekaffe stigende succes med mange deltagere
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Orienteringspunkter:
1. Provsti‐initiativer
2. Stiftsdagen 17/3
3. Distriktsforeningsmøde
4. Sogneindsamlingen

1)Essens fra formandsmøde i Kolding Provsti –
Personalekonsulent, som er ansat af stiftet er ikke MR
partsforhandler, det skal være landsforening af MR.
Stillingsbeskrivelse skal udarbejdes for personalekonsulent
for 3 provstier. Aftalt at nuværende IT‐medarbejders
ansættelse forlænget 2012 ud. Der arbejdes videre på
ansættelse af ungdomspræst.
2)Stiftsdag – efterfølgende middag i præstegård for MR
medlemmer og personale
3)Generalforsamling i distriktsforeningen af Menighedsråd i
Kolding ‐meget begrænset antal deltagere – interessante
indlæg og erfaringsudveksling.
4) Sogneindsamling – resultat næsten på linje med 2011, kr.
18.500. Stor tak til alle indsamlere!
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Nyt fra præsten (evt. skriftligt)
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Menighedsrådsvalg
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Evt.

Da Benjamin König havde meldt afbud, foreligger nyt fra
præsten skriftligt ‐ vedhæftet
Steen, Kerstin og Ellen ønsker ikke genvalg til november.
Alle bedes komme med forslag til kandidater til nyt MR råd.
Næste møde 18.04.12. Ellen er forhindret i at deltage.
Medlemskab DSUK kr. 1000 betales fortsat
Fællesmøde i krematoriet: Søren deltager
Henning Vilhelmsen har forespurgt om accept af opsættelse
af solfangere, hvilket MR‐rådet ingen indsigelser har imod,
da det ikke skæmmer området ved kirken på nogen måde.
Søren orienterede om tanker vedr. ”skovkirkegård”.

