Til stede:
Søren Arens
Jette Juhl
Kerstin Henriksen
Kjeld Kjeldsen
Steen Kaiser
Kurt Johansen
Jens Christian Bach Iversen (referent)
Afbud fra:
Ellen Ravn
Ida Schneider

Onsdag den 24. november 2010 i Sognehuset / Præstegården
REFERAT
1. Visionsdebat: status og videre forløb
Kerstin gennemgik det udsendte opsamlingspapir. Det blev konstateret, at alle hovedområderne er i god proces.
Kerstin samler op de steder, hvor der kræves særlig handling.
Kerstin laver oplæg på næste møde: Handlingsplan m.v. for foråret (f.eks. indspil fra medarbejderne, sognehus).
2. Nyt fra udvalgene
2.1 Økonomi, herunder Q3 regnskab
Jette fremlagde kvartalsregnskab og kommenterede de enkelte, men alle velbegrundede afvigelser fra budgettet.
Der forventes et mindre driftsmæssigt underskud. Det blev besluttet at rette henvendelse til provstiet med
forslag til energigennemgang af provstiets kirker.
2.2 Personale/kontaktperson, herunder jobtræning
Søren: Der er p.t. ingen medarbejderrepræsentant i rådet. Søren har opfordret til, at der findes en ny.
Jobtræning på kirkegården forløber rigtig godt.
2.3 Børne‐ og ungeudvalg
Jette: Møde 11. januar, hvor bl.a. det endelige udspil på børnehjørne er på dagsordenen.
2.4 Aktivitetsudvalg
Jens Christian fortalte om de foreløbig planlagte aktiviteter i foråret: Sogneaftener og eftermiddagsmøder.
2.5 Kirke‐ og præstegårdsudvalg
Kjeld: Intet
2.6 Sognehus
Søren: Besøgsrunde forventes afholdt i foråret mhp. den interne behovsanalyse. Udspil på mødet 2. april.
3. Opfølgning af mødet om konfirmandundervisning
Jens Christian refererede kort fra debatten. Menighedsrådet afventer rapport fra det nedsatte arbejdsudvalg. Vi
forventer stadig ikke, at fjernelsen af 7. klasse på Dalby Skole vil få stor betydning for antallet af konfirmander.
4. Jubilæumsfejring
Menighedsrådet besluttede at overlade den nærmere planlægning af frokosten til Ellen Ravn i samarbejde med Hanne
Schneider. Jens Christian udsender invitationer til personerne under de fem øverste ”punkter” på oplægget.
Jens Christian opfordrer talere og andre indslag.
5. Nyt fra præsten
Jens Christian fortalte om afviklede og kommende aktiviteter.
6. Opfølgning på sognemødet
Positiv indstilling til at bruge en sogneaften efter sommerferien på et målrettet arrangement for at involvere
menigheden i visioner og ideer, gerne ved medvirken af biskoppen.
7. Konstituering
Formand: Kurt Johansen genvalgt. Næstformand: Søren Arens genvalgt. Kontaktperson: Kerstin Henriksen genvalgt.
Kirkeværge: Kjeld Kjeldsen genvalgt. Kasserer: Jette Juhl genvalgt. Udvalgsformænd fortsætter også.

