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

DALBY MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.00 – 21.30
REFERAT

Pkt.

Indhold

Forhandling / beslutning

1

Det nye sognehus

KH ledte debatten, som havde deltagelse af graver Erling Frost Larsen og
kirkesanger Ida Schneider. Afbud fra organist Line Reinvang. Ideer blev
noteret på særskilt papir. Datoer for ekskursion / rundtur blev noteret.

2

Nyt fra udvalgene:
• 2.1 Økonomi

3
4

5
6
7

JJ informerede fra møde om regnskabskontoret. Dalby MR forbliver i
ordningen.
Dalby MR fastholder bankrelation.
Rykkere sendt ud vedr. ubetalte regninger for gravsteder. KK følger op.
E‐boks etableret til alle medarbejdere undtagen Hanne Schneider og
korsangere.

• 2.2 Personale

KH informerede fra medarbejdermøde 27. marts. SA som sparringspartner
med KH. KH forsøger at øge kontakten til medarbejderne med hyppigere
medarbejdermøder.

• 2.3 B&U

JJ informerede fra møde i udvalget. På næste MR‐møde fremlægges forslag til
indretning af børnehjørne.
Tre gudstjenester i støbeskeen: 1) Sportsfest 28. maj; 2) Korafslutning / dåbs‐
jubilæum 19. juni; 3) Strandgudstjeneste 14. august.

• 2.4 Aktivitet

Efterårets program forventes på plads ved næste MR‐møde.

• 2.5 Sognehus

Behandlet under pkt. 1.

• 2.6 Kirke/præste‐
gård
Elektronisk kalender

JCBI introducerede den nye elektroniske kalender.

Forbehandling af
temadrøftelse af
musik i kirken
Besøgstjeneste på
provstiplan
Nyt fra præsten
Evt.

KH beder Line Reinvang komme med oplæg / visioner til MR‐mødet 17.
august. Menighedsrådets store vægtlægning på musikken i kirken blev
understreget.
KJ refererede fra møde, hvor Dalby var repræsenteret af tidl. MR‐medlem
Margit Ganderup‐Nissen. Dalby MR går ikke med projektet.
JCBI informerede om tidligere og kommende aktiviteter.
KJ informerede om venskabsmenighed i Bagdad.

KK informerede om problemer med diget. KK følger op sammen med Erling.

