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Dagsorden/Referat 

Menighedsrådsmøde 

Ved Sdr. Dalby Sogns Menighedsråd 

Formand: Ole Jensen Højvangen 9, tlf. 30836818 

Sted:   Sdr. Dalby Menighedshus (Stor sal) 
Mødet afholdes:   20-01-2021  

Ordinært møde   Kl. 19:00-22.00  
Afbud:   Senest den 04-01-2021    
Kaffe:   Helene/Ole 

 

 
Dagsorden Referat 

Afsluttes 

senest 

d. 

 Medarbejdere: Frank Hansen 
 
Menighedsrådsmedlemmer: 
Konstitueret sognepræst, Torbjørn Stålander, formand, Ole 
Jensen, næstformand Helene Højmose, Kirkeværge Gitte 
Pedersen, Kasser, Susanne Falch, Sekretær, Henriette Pedersen, 
Kontaktperson, Anette Gravill. Kirsten Kristensen, Suppleant 
Dorthe Hansen. 
 
Afbud: Anette Gravill, Kirsten Kristensen. 

 

  

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt  

2 Siden sidst: 

 

Indte nyt  

3 

Nyt fra formanden: 

 

 

Annonce, høre Tureby om de vil være med til at 

annoncere, før vi tager beslutning.  

Streaming/billeder, ingen problemer under 

dåb/bryllup og lignede. eventuelt stå på et stativ, så 

der er udsyn til alter og prædikestol.  

Der er fundet ny bolig til præsten.  

Nytårskur udsat på ubestemt tid, pga. Corona.  

Nytårskoncert udsat på ubestemt tid, pga. Corona. 

Ny præstestilling slås formodentlig op omkring 

august.  

 

 

4 
Tilskud til køb/kørepenge. Susanne hører hos revisoren hvordan det forgik med 

kørepenge i forrige periode.  

Drøftes til næste møde.  

 

5 
Salg af Dalby Præstegård 

 

Ny vej blev godkendt 12/1-21 af kommunen. 

Nøgle overdragelse 6-8 uger efter den 12/1 

Vejret i 1 år, for at sikre at den nye vej er etableret. 

 

6 Byggeri af ny præstegård.  Forventer at være færdige sidst i september.  
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Venter tilbud på luft-til-vand varme i stedet for 

naturgas.  

7 
Flytning af Keramik urner Gamle urne i keramik forgår ikke.  

Tages op på et kirkegårdsudvalgs møde sammen med 

kirkeværgen. Gitte indkalder. 

 

8 Nyt fra medarbejderrepræsentanten Intet nyt  

9 Nyt fra sognepræsten Vil gerne snakke om hjemmeside, visionsdag.   

10 Nyt fra kirkeværgen Intet nyt   

11 
Nyt fra kassereren Vi skal vælger om revisoren kommer og fortæller om 

kvartalsregnskab eller om det er kassereren.  

Tages op på næste møde. 

 

12 

Nyt fra udvalgene: 

 

Præstegårdsudvalg 

Kirke- og kirkegårdsudvalg 

Aktivitetsudvalg 

Lapidarieudvalg 

Julehjælpsudvalg 

Præstegårdsudvalg, se punkt 6 

Kirke- og kirkegårdsudvalg, intet nyt 

Aktivitetsudvalg, udskydes til efter visionsdag  

Lapidarieudvalg, nedlægges og ligges ind under 

kirkegårdsudvalget. 

Julehjælpsudvalg, intet nyt, tages op når Anette er til 

stede. 

 

13 

Mobil pay/fibernet Mobil pay, der skal ikke betales gebyr da det er til 

kirke, den er kun til indbetaling.  

Der kan formodeligt ikke se hvem der indbetaler til 

kontoen, Susanne undersøger.  

Der er ingen nyt om fibernet.  

Susanne tager med på næste møde. 

 

14 Handicaptoilet. Ole snakker med provsten om ny handleplan.   

15 
Kontaktperson. Malteserordenen. Gitte. 

Kontrakt udløber til januar 2022, tages op på 

visionsdag om kontrakten skal forlænges.  

 

16 Renovering af menighedshus Udsættes og tages på visionsdag.   

17 Konfirmation Konfirmationerne bliver flyttet grundet Corona.  

Konfirmationerne bliver flyttet til 28/8. 

 

18 
Eventuelt Tryksager og reklamer, tages på næste møde.  

Hvem skal have referat fra menighedsmøde? 

Ole/Henriette undersøger sagen 

 

19 Lukket punkt Intet nyt  

  


