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Gl. Tved 23
6000 Kolding

DALBY MENIGHEDSRÅD
Onsdag, den 6. marts, 2013

Referat
Deltagere:
Elly Petersen (EP), Margit Ganderup-Nissen (MGN), , Lars Gylnæs (LG) Søren Arens (SA),
Jens Christian Bach Iversen (JCBI), Jette Juhl (JJ) (referent. Afbud fra Jacob Hussmann (JH), Kjeld Kjeldsen (KK),

Pkt.
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Indhold
Velkomst og
underskrift

Forhandling/beslutning
Referat fra sidste MR møde underskrevet
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Kirkesangerfunktionen

Line Reinvangs input til kommende kirkesanger: Yngre person, solist, løfte musiske
liv, med til at udvikle musiklivet i Dalby, een kirkesanger til rådighed for højmesser og
andre til hverdage. Alternativt en MGK elev med fastansættelse. Gerne opslag i
uddannelsesinstitutioner. Ansættelse pr. 1. august. Ansættelsesprocedure søges
afsluttet inden sommerferien. SA/JCBI laver oplæg til stillingsannonce snarest.
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Nyt fra udvalgene:
3.1 Økonomi: SA/MGN

Regnskab 2012 er nu færdigmeldt fra regnskabskontoret. Overskud overført til frie
midler i 2013. Regnskab skal afleveres i færdig, underskrevet stand den 30.03.13.

3.2 Personale: JCBI

SA/JCBI og Line har haft møde. Line/JCBI indkøber PC’er. I forbindelse med telefon
til Line skal der ses på hele kirkens behov for telefoner og evt. omlægning til
mobilløsning. Der skal tages højde for evt. behov for fastnettlf. til G4S. Der arbejdes
på et udvidet samarbejdet mellem børnekorene i Sdr. Bjert og Dalby. Det tilstræbes,
at aflønning for de 2 kor ensrettes. APV på kirkegård og graver skal opdateres.

3.3 B&U: JJ

Birgitte Hjort og Line Petersen er nye medlemmer i B&U udvalget. Irene Mortensen
stopper i udvalget til sommer. Næste møde 30/04.

3.4 Aktivitet: EP
Eftermiddagsmøder indtil sommerferien er planlagt.
3.5 Bagdadudvalg:
JCBI/SA

Intet nyt

3.6 Kirke/præstegård:
LG/KK

Kjeld har meddelt, at varmen har været i stykker igen, men er blevet repareret.

3.7 Vision/sognehus:
JCBI/SA

Rundtur til Skanderup-Harte og Seest Sognehuse 13.03.13.
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Kontaktperson, delt
funktion

Haderslev stift har bedt om vedtægter for fordeling af funktionerne. Disse blev
vedtaget på mødet.
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Nyt fra præsten

6.

Fælleskrematoriet

JCBI informerede om sidste måneds og kommende måneds aktiviteter.
Gudstjenestekalender laves og lægges i kirken. Meget lav besøgstal til kl.9
gudstjenester. Der blev diskuteret forskellige løsningsmodeller. Vi følger udviklingen
ved 9-gudstjenesterne, og fremover tænker vi kreativt mht. aftensgudstjenester med
forudgående fællesspisning enten om søndagen eller en hverdagsaften.
Hvis ingen har mulighed for at deltage i det ordinære repræsentantskabsmøde den
11.03.13, sender SA afbud.
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Post

-
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Eventuelt

EP deltog i DSUK’s afd. Haderslev stift årsmøde den 05.03.13.
Kirkekaffe: ”Vagterne” blev fordelt. OBS, kirkekaffe v/Margit 2. påskedag 01.04.13

