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REFERAT

Pkt. Indhold
1

Møde med provsten
• 1.1 Provstiets
visioner og nye
aktiviteter
• 1.2 Udsigter for
sognehus
• 1.3 Energi‐
besparelser
• 1.4 Udsigter for
fælles ungdoms‐
præst

2

Nyt fra udvalgene:
• 2.1 Økonomi

Forhandling / beslutning
Provst Frank Kærgaard holdt kort oplæg om:
1.1 A) hvordan provstiets visioner kører i regi af styrings‐ og fokusgrupper;
og B) provstiudvalgets fokus på kirkegårdenes økonomi + dårlige
økonomiske udsigter i kommune/provsti. (se pkt. 1.5‐1.7)
1.2 Provstiudvalget har bundet sig til udgifter en del år frem, hvilket beskæ‐
rer mulighederne fremover – herunder for sognehus i Dalby.
1.3 Mulighed for at drøfte energibesparelser på budgetsamråd / i provsti‐
udvalget.
1.4 Tre fokusgrupper havde arbejdet seriøst, men økonomien umuliggjorde
tiltag tidligere. Siden har A) diakoni‐temaet modtaget støtte udefra i
samspil med sognes eget initiativ. B) Y’s Men klubber har tilkendegivet at
kunne bidrage til en ungdomspræst, noget som sammen med andre
besparelser kunne blive til 1/1 stilling primo 2012. C) Kommunikation
ligger p.t. hos Klavs Bo Sørensen. Usikkerhed om fremtid med Ugeavisen.
1.5 Omstrukturering af personalerådgivningsfunktion (J. Lysemose) med be‐
skeden udgiftsstigning, evt. med kontor og træffetid på provstikontoret.
Drøftelse af formel afklaring og anvendelse af personalerådgivningen i
forbindelse med forhandlinger.
1.6 Tættere personalesamarbejde mellem flere kirker, delvist ud fra erfarin‐
gerne Dalby‐Bjert‐Stenderup, bl.a. af økonomiske hensyn.
1.7 Der er IKKE udsigt til øgning af driftsrammen 2012, ellers vil anlægsram‐
men skulle lukkes. Sandsynlig beskæring af enkelte sognes kassebehold‐
ninger. Øgede indtægter fra kirkegårdsdrift skal også bedre økonomien.

• 2.4 Aktivitet

JJ har overdraget regnskab m.v. til SA, som dermed helt har overtaget kasse‐
rerposten. SA til møde på regnskabskontoret næste mandag.
KH informerede om møde om personaleafløsning mellem Dalby–Bjert–
Stenderup. Der er lavet mundtlig aftale med rengøringshjælp i præstegård.
JJ informerede om strandgudstjeneste. Børnehjørne etableres medio
september. Møde 23. august.
ER: Efterårsprogram ligger fast, se kirkebladet. Vinterprogram på vej.

• 2.5 Sognehus

SA: Ekskursion udsat.

• 2.6 Kirke/præste‐
gård

KJ: Præstegårdssyn er foretaget 2. august. Maling af træværk på præstegård
er aftalt.

• 2.7 Hjemmeside

SK: Følger op vedr. tilbud.

• 2.2 Personale
• 2.3 B&U
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Sommergudstjenester KJ kommenterede biskoppens skrivelse vedr.
sommergudstjenester. Punktet udsættes
til næste møde.
Regnskab Q2
JJ gennemgik og kommenterede kvartalsregn‐
skabet. Rådet tog regnskabet til efterretning.
Kirkesangerstillingens KH gennemgik kirkesangerens arbejdsopgaver mhp. situationen fremover.
fremtid
Forberedelse af sam‐ Møde afholdes i graverhuset.
tale med personalet
Kl. 17: Erling gennemgår kirke og kirkegård og fortæller om ideer og planer.
10. oktober kl. 17‐19
Kl. 18: Middag.
Kl. 19: Line fortæller om ideer og planer.
Kl. 20: Alm. møde
Menighedsrådet reserverer 13. oktober for det tilfældes skyld, at det bliver
nødvendigt at flytte mødet.
Nyt fra præsten
JCBI gennemgik tidligere og kommende aktiviteter.
Evt.:
Tema: Gudstjenesten. Tilmelding i forbindelse med næste møde.
• Provstidag 27.10
kl. 17‐21
• Erfamøde for kon‐ Tema: Personaleadministration.
taktpersoner 6.9.
Ingen deltagere fra Dalby.
• Trinity møde
KH: Oplæg på næste møde.
• Lønpolitik

