REFERAT af møde i Dalby menighedsråd
Tirsdag den 22.06.2010 kl. 19.00‐22.00 i Præstegården
Til stede:
Jette Juhl
Kerstin Henriksen
Kjeld Kjeldsen
Kurt Johansen
Ida Schneider
Jens Christian Bach Iversen
Afbud:
Steen Kaiser
Søren Arens
Ellen Ravn
1. Visionsdebat: tema: Gudstjenesten
1.1 Jens Christian gav et oplæg om gudstjenestens historie og formål samt baggrunden for den
nuværende form i Dalby.
1.2 Kerstin igangsatte en debat ud fra rådets holdninger til gudstjenesten for at kunne drøfte
eventuelle ændringer: Tidspunkt, form og indhold etc.
Kerstin konkluderede, at der er en fælles opbakning til en bred vifte af gudstjenester ved siden af
den faste søndagshøjmesse.
Menighedsrådet diskuterede:
• Gudstjenestens tilgængelighed: Køreplan / mundtlig vejledning (ved præst og organist),
gudstjenestetidspunkter (eftermiddag/aften), forklaringsgudstjeneste.
• Involvering af menigheden i gudstjenesten: Læsning af ind‐ og udgangsbøn, tekster,
kirkegængere som praktiske hjælpere, koret ned i rummet af og til.
Kurt, Jette og Jens Chr. fremlægger beslutningsforslag på næste møde.
2. Nyt fra udvalgene
2.1 Økonomiudvalg
Jette oplyste om fejl i lønudbetalinger.
Kjeld oplyste om takster og betaling for flerårigt vedligehold af gravsteder.
Jette og Kurt afholder møde med regnskabskontoret.
2.2 Personale/kontaktperson
Intet ført til referat.
2.3 Børne‐ og ungeudvalg
Intet nyt.
2.4 Aktivitetsudvalg
Intet nyt.
2.5 Sognehusudvalg
Udsat til næste møde.

2.6 Kirke‐ og præstegårdsudvalg
Kjeld oplysten om, at løsning af varmeproblematik er iværksat.
Kjeld samler op med Erling i forhold til antal ledige gravsteder
og prioritering af indkøb inden for budgetramme.
3. Kerstin søger orlov fra posten som kontaktperson i 6 mdr.
Menighedsrådet besluttede, at kontaktpersonposten overtages af Søren (i samarbejde med Kerstin)
indtil 31.12.
4. Obligatorisk sognemøde (§ 41, stk. 2)
Kurt foreslog at afholde sognemøde i tilknytning til kirkekaffe 3. oktober. Kurt er tovholder og
uddelegerer opgaver.
I 2011 kan sognemødet afholdes som sogneaften.
5. Respons til fokusgrupper
Menighedsrådet drøftede kort de tre oplæg om: a) Ungdomspræst, b) kommunikation, d) diakoni.
Menighedsrådet besluttede at tilkendegive over for Kolding Provsti, at ungdomspræsten bør
prioriteres absolut højest, hvilket ligger fint i tråd med rådets egne visioner. Rådet vil også stille sig
til rådighed med ideer og opbakning.
6. Ny skolestruktur og konfirmandundervisning
Jens Christian oplyste om forløbet om fjernelse af 7. klasse fra Dalby Skole. Menighedsrådet
diskuterede den mulige betydning for konfirmandforberedelsen.
Menighedsrådet besluttede at holde bedst muligt kontakt med eleverne i forbindelse med skole‐
skiftet.
Menighedsrådet besluttede at indstille til en koordineret indsats i Kolding Provsti for at fastholde
konfirmanderne lokalt i størst muligt omfang.
7. Nyt fra præsten
Jens Christian informerede om tidligere og kommende aktiviteter.
Jens Christian følger op på uklarhed om aftaler med kirkebil. Menighedsrådet tager sagen op på
næste møde.
8. Evt.
Kurt informerede om ny tværkulturel medarbejder i Kolding Provsti: Elizabeth Padillo Olsen.

