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

Referat af møde i Dalby Menighedsråd
Mandag den 7. februar 2011 kl. 19.00 – 21.30

Pkt. Indhold

Forhandling / beslutning

1

•

Temadrøftelse om
diakonalt arbejde

•

•

•

•
2

Nyt fra udvalgene:
2.1 Økonomi

Menighedsrådet
drøftede diakoniens væsen og Dalby Kirkes ansvar for diakoni efter et
oplæg fra JCBI.
Der blev konstateret –
et ikke nærmere præciseret – behov for en besøgstjeneste for ældre /
ensomme (blandt meget aktive ældre) og et korps af ”reservebedste‐
forældre” (for mange fortravlede børnefamilier).
Problemstillinger:
Hvordan skaffes de aktive – og en i gangsætter/ koordinator? Vil folk med
behov melde sig / ensomhed som tabu? Hvad med samarbejde med
hjemmesygeplejersker, som kan aflæse enkle fysiske behov?
Det blev besluttet, at
Kurt kontakter Sdr. Bjert / Sdr. Stenderup Kirker for at høre om deres
nystartede besøgstjeneste.
Punktet tages op på
senere møde.

•

JJ informerede om
anskaffelser i præstegård og på kirkegård.

•

JJ forventer en mindre
budgetoverskridelse i årsregnskab 2010.

•

2.2 Personale
2.3 B&U

JJ oplever stadig en del
fejl på regnskabskontoret og mange hos FLØS. JJ går i tættere samarbejde
med regnskabskontoret. I forhold til FLØS er JJ meget skeptisk over for
mulighed for bedring. JJ kontakter nabokasserere og herefter
Landsforeningen af MR.
•
JJ informerede om
afbureaukratisering for kirkegårdsregninger og ubetalte fakturaer.
•
Menighedsrådet
drøftede provstiets forslag om bankskifte.
•
JJ kontakter
Landsforeningen af Menighedsråd vedr. lønrod.

•

KH: Dato for
personalemøde søges.

•

JJ: Udvalget arbejder
videre med børnehjørne.

2.4 Aktivitet
•
2.5 Sognehus

Fastelavnsgudstjeneste
6. marts if. traditionen.

•
2.6 Kirke/præstegård

Palmesøndag droppes
som familiegudstjeneste.

•

19. juni som
familiegudstjeneste: Korafslutning og dåbsgudstjeneste med grill.
•
Nyt medlem af
udvalget: Christel Popp.

3

Ændring af
mødedatoer:

•

Intet nyt

•

Intet nyt

•

Intet nyt

•

Møderne 1. marts og
2. april aflyses

•

Nye datoer: 15. marts
kl. 19‐22 (regnskab) og 12. april

4

Orienteringspunkter:
1. Provsti møde
8. marts
2. 2. pinsedag
3. IT‐skrivebord
4. Venskabssogn
i Baghdad

1.

Meget spændende
arrangement. Alle opfordres til at komme.

2.

Provstigudstjeneste i
Lunderskov

3.
4.

Kort nyt.
KJ følger op på næste
møde.

5

Nyt fra præsten

•

JCBI informerede om
tidligere og kommende aktiviteter.

6

Evt.

•

Intet.

