Dybbøl den 22. september 2017

Menighedsrådsmøde tirsdag den 19. september 2017 kl. 19.00 i Kirkeladen.
Alle mødet, bortset fra medarbejderrepræsentanten Anita Grube, der har meldt afbud.

1.
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2.
Kassereren.

Driftsramme udmeldt fra provstiet, som
gennemgås og godkendes på næste møde.

3.
Referat fra budgetsamråd.

Budgetgrundlag var ikke udsendt inden mødet.
Derfor var det en utilfredsstillende fremlæggelse.

4.
Referat fra orienteringsmøde – valg til
provstiudvalg.

Ejner Egtved fra Dybbøl Menighedsråd blev
opstillet til provstiudvalget. Efterfølgende er der
ikke indkommet andre liste og de på listen
nævnte er valgt.

5.
Evaluering af Landemode.

Det var en god dag.
Dejligt at hele menighedsrådet med ledsagere
deltog.
Man kunne dog ønske at et aktuelt emne blev
taget op.

6.
Drøftelse om ændring af konfirmations dato.

Konfirmationsdatoerne ændres til anden og
tredje weekend efter påske fra 2021.
Stadig i rækkefølgen A-B-C-D.
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7.
Dåbskande.

8.
Gennemgang af synsrapport og godkendelse.

Sagen tages op i januar 2018.

Ved kommende syn inviteres en repræsentant
fra Sandbjerg Slot med.
Synd rapporten er godkendt med de rettelser
som aftalt.

9.
Kirkekaffe:
Den 29. oktober.
Den12. november.

Karen Philipsen
Ejner Egtved

10.
Sogneprofil.

Sogneprofilen gennemgås på Idé dagen
den 28. september.

11.
Evaluering af studieturen den 26. august.

Det var en meget fin dag.
Næste års studietur er 15. september 2018 hele
dagen.

12.
Evaluering af den 6. juli.

Flaghejsning den 6. juli var velbesøgt af
fanebærere.
Dog vil menighedsrådet fremover reklamere
mere for arrangementet.

13.
Skel præstegården vedr. Dybbøl Bygade 99

Sagen er fremsendt til Haderslev Stift med
anmodning om at få orientering om, hvordan
menighedsrådet arbejder videre.

14.
Stiftsdag lørdag den 17. marts 2018.

15.
FAG messe Fredericia den 29-30 september.

Datoen noteres.

Flemming Jensen og Anita Grube deltager, evt.
også Ejner Egtved.
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Formanden:
Intet.
Kirkeværgen:
Intet.
Kontaktperson:
Der er i øjeblikket bistand til hækklipning på
kirkegården pga. sygdom.
ERFA møde for kontaktpersoner holdes her i
Kirkeladen den 16. oktober kl. 17-20.
Provstiudvalget er indbyder.
Præsterne:
Begge præster deltager i provstiets studietur til
Prag den 2 – 6 oktober.
Der er nu 6 deltagere til juniorkonfirmander.
Konfirmanderne er i gang – de møder på lidt
forskelligt tidspunk pga. bustider.
Sagen undersøges.
Aktivitetsudvalget:
Orgelkoncert den 30. september afsluttes med
reception for deltagerne.
Deltagere i idé dag:
Foreløbig 11. deltagere.
Ved kommunevalget den 21. november har
Folkekirkens Nødhjælp bedt om at der står
indsamlere ved valgstedet i Dybbøl.
Indsatsleder Jørn Kvist Hansen arrangerer
indsamlere.

16.
Meddelelser:
Formanden:
Kirkeværgen:
Kontaktpersonen:
Medarbejderrepræsentanten:
Præsterne:
Udvalgene:

17.
Evt.

18.
Lukket møde.
Bevillinger (budgetlagte)
Inga Skivild
Tina Iversen
Jørn Kvist Hansen
Ejner Egtved

Bettina Stricker
Lise Bentien
Karen Philipsen

Nis Thaysen
Flemming Jensen
Birgitte Hjarvard Licht

