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Referat af menighedsrådsmøde i Dallerup Præstegård
Tirsdag den 27. juni 2017, kl. 19.00

Alle til stede.

Dagsorden
Nr.
81.
82.
83.

Emne
Godkendelse af dagsorden
Efterretninger
Overvejelser over
menighedsrådets
mødestruktur.
Oplæg v/ Anette

84.

Efter fællesmødet med
Svostrup-Voel. Vores
indstilling til et nyt fælles
pastorat

Dallerup Menighedsråd indstiller, at der bliver en
sammenlægning af Svostrup-Voel og Dallerup
pastorater med virkning fra 1. december 2017.

85.

Sorringhus v/ udvalg:
1. Orientering om byggeprocessen og indkøb af
inventar
2. Indvielse af huset.

1. Lejf og udvalget anbefalede nogle stole, man gerne
ville have.

86.

Rapport om indeklimaet i
kirkerummet: Bilag: rapport
er rundsendt. Konsekvenser
heraf drøftes til beslutning

Rapporten blev gennemgået og drøftet.
Der indhentes tilbud fra glarmester om åbningsmulighed
af vindue (-r).
Der indhentes tilbud om rensning af orglet.
Provstiets vurdering af rapporten afventes.

87.

Frivillig praktikant som
sognemedhjælper få timer
ugentligt

Karen Hagedorn virker dels her, dels i Silkeborg.

88.

Nyt fra udvalgene:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg Harry omtalte nogle problemer i forbindelse4 med
etablering af urnegravsteder.
Provstiudvalget forespørges vedr. beskæring af store
buske og træer.

Dagsorden godkendt.
”Kirken 2017” (blad i forb. med Luther-året) omtalt.
Anette havde udarbejdet en alternativ dagsorden,
indeholdende samme punkter som dagens.
Orienteringspunkter fra udvalgene kan flyttes længere
frem.
Punkternes placering bør afhænge af kvalificering.
Punkternes karakter bør tydeliggøres bedst muligt.

2. Man regner med indvielse d. 27.9.2017.
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b. Præstegårdsudvalg

Afslibning af gulv i konfirmandstue og udskiftning af
glaskeramisk plade foruden opsætning af lampe udføres
snart.

c. Aktivitetsudvalg:
evaluering af sommerfesten

God fest, godt fremmøde (30-40 deltagere) og godt vejr.
MR var taknemlig for de fine sponsorater.

d. Kontaktperson:
medarbejdersituationen

Kirkesangeren har opsagt sin stilling pr. 31.7.2017.
Stillingen opslås med tiltrædelse den 1.9.
Der har været afholdt møde i samarbejdsudvalget vedr.
den fælles organists arbejdsopgaver.

e. Præst

Gudstjeneste ved Bjarup d. 27.8. kl. 14.00.
Møde på Sorring skole om skole-kirke-samarbejdet.

f. Kasserer

Udgift til håndværkere jf. pkt. b er bevilget.
Ligeså også til klimaundersøgelse.

g. Menighedsrådsmedlemmer Dåbsklude-gruppe er i gang.
h. Medarbejderrepræsentant

Intet.

89.

Næste møde

Tirsdag d. 22.8. kl. 19.00

90.

Eventuelt

Tirsdag d. 29.8. kl. 19.00 i Dybkær Sognegård:
Orienteringsmøde om valg til provstiudvalget.
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