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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 17.01.18
Tilstede: Hans Graversen, Lydia Kragh-Hansen, Kenneth Hakala, Svend Aage Jensen, Marianne
Lykke Larsen, Karen Margrethe Junge, Bente Luise Toft, Hans Martin Hansen, Jens Otto Nielsen,
Freddie Rosenfeld.
Afbud: Jes Rønn Hansen, Søren Nørgård-Sørensen, Karen Urbak, Bente NørgårdSørensen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Nr. 252 ”I sne står urt og busk i skjul”
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen
3. Godkendelse af referat fra mødet 30.11.17
Bemærkning: Et medlem mente, at referatet manglede oplysning om indhold i ny
stilling – stillingsopslaget eftersendes. Godkendt med denne bemærkning.
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – PU møde 05.12.17 og 09.01.18
Følgende projekter godkendt: Malerarbejder i Strib kirke, renovering af kapelbygning
ved Røjleskov kirke og renovering af præstegården i Vejlby.
Kort orientering om revisoraftalen og PU’s beslutning om regnskabssyn inden
aflevering af regnskab 1. april – alt sammen kan læses på DAP
Arv efter afdøde Gunner Pedersen
Menighedsrådet har modtaget et legat på 100.000 kr.(måske mere efter endelig
boopgøresle) til udsmykning af ny kirke i Strib. Hvis ikke en sådan er opført i 2030,
kan beløbet anvendes til kirkeligt arbejde efter menighedsrådets bestemmelse.
Ophavsret – kirkens brug af billeder fra nettet
For brug af internettets billeder i undervisning, gudstjenester, kirkeblade m.v. skal der
årligt betales 0,62 kr. pr. folkekirkemedlem til VISDA – vi tilmelder os.
Status på ændring af kirkebogsføring
Der er indgået en aftale med menighedsrådet i Middelfart om, at de senest 1. juli
2018 overtager kirkebogsføringen for Vejlby Strib Røjleskov sogne. Nærmere detaljer
i dette samarbejde skal aftales de kommende måneder.
Der blev kort orienteret om en Temadag arrangeret af menighedsrådsforeningen på
Vissenbjerg Storkro lørdag den 13.01.18, hvori deltog to personer fra
menighedsrådet. Temaerne var ”Samspillet mellem præst og menighed” og
”Samspillet mellem menighedsråd og provstiudvalg”
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Kontaktperson
Der blev orienteret om det afholdte medarbejdermøde den 11.01.18.
Førstehjælpskursus forventes afholdt den 30. januar 2018 – bekræftelse afventes,
hvorefter invitation udsendes til medarbejdere og MR medlemmer.
Maks. deltagerantal er 15.
Kirkeværge
Bemærkning til uheldigt overlap af gudstjenesteplaner med forskellige
gudstjenestetider i overlappet – og dermed forskel fra gammelt til nyt kirkeblad.
Præsterne
Gudstjenestetiderne omkring jul ønskes taget op til evt. revision i god tid inden den
nye julegudstjenesteplan skal lægges.
Medarbejderrepræsentant
Lørdagsbegravelser og de ekstra omkostninger herved, især til fremmede
entreprenører, blev nævnt - med opfordring til drøftelse af evt. tillægsbetaling for
lørdagsbegravelser.
Nye infostandere ved kirkerne foreslået – ejendomsudvalget arbejder videre med
forslaget.
Staudekursus på Strib kirkegård for provstiets gravere 26.-28. febr. 2018 (AMU
kursus)
Den fortsatte omlægning på Vejlby kirkegård er pt. i fuld gang.
Deltagelse i kirkegårdskonference i Nyborg i marts måned.
Almindelige god tilfredshed i medarbejdergrupperne.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Maling af inventar i Strib kirke
Orientering om større arbejder i de kommende måneder
Referat fra udvalgsmøde den 16.01.18 udsendes til alle.
Kort gennemgang af referatet.
Det blev besluttet, at området med ”plade i plæne” bibeholdes i det vestlige område
med de runde gravsteder – og det kræver ikke fornyet godkendelse af den
overordnede plan for kirkegården.
Det blev besluttet, at projekt staudebede for særligt interesserede skal anlægges på
de grønne arealer omkring Sognegården.
Aktivitetsudvalget:
Ingen særlige punkter – der er planlagt nyt udvalgsmøde den 24.01.18
Byggeudvalg 1
a) Vejlby kirke – orientering om aftalen med C & W Arkitekterne
Medio februar 2018 forventes et ideoplæg med beskrivelse af arbejdets omfang og et
overslag over de samlede udgifter til nyt tag.
b) Røjleskov kirke – orientering om projekt for renovering af kapel- og toiletbygning
Plan for renovering gennemgået. Rammebeløbet på 535.607 kr. er godkendt af PU.
Sagen er videresendt til Stift og derfra sendt i høring hos konsulenterne. Afgørelse
forventes om en månedstid.
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Byggeudvalg 2
Vejlby præstegård – orientering om projekt for renovering af præstegården
Plan for renovering gennemgået. De i ansøgningen anførte rammebeløb er godkendt
af PU.
Omfang af energirenovering er afhængig af en tilbagebetalingstid på < 10 år af de
investerede midler. Energiberegningerne vil blive sat i gang snarest.
Andre udvalg:
Ingen bemærkninger
6. Personale
Status på ansættelse i ny medhjælperstilling i Sognegården
Der blev orienteret om processen med behandling af de i alt 104 ansøgninger til
stillingen. Udvælgelsen er afsluttet og stillingen er tilbudt en af ansøgerne. Den nye
medarbejder forventes at tiltræde den 1. marts 2018
I ny medhjælperstilling indgår bl.a. renholdelse af Strib kirke, idet graverpersonalet til
gengæld er pålagt viceværtfunktioner i Sognegården som bordopstilling, vedligehold
og små reparationer.
7. Økonomi
Prognose for regnskab 2017
Der forventes et lille overskud på driften.
Slutregnskab for udvidelse af Sognegården
Det foreløbige byggeregnskab viser fin overensstemmelse med budget og de tildelte
anlægsbevillinger.
Der vil være gennemgang af budget 2018 torsdag den 25. januar, kl. 08.30 i
Sognegården for medarbejdere og andre interesserede.
8. Vedtægter
Forslag til opdatering af vedtægt for kontaktperson (ikke ændret efter valg i 2016)
Forslaget med integrering af det tidligere skrift om ”Kommunikation mellem
menighedsråd og medarbejdere” blev godkendt med et par enkelte ændringer og
tilføjelser under sygdom på side 3, idet ledende graver modtager sygemelding fra eget
personale.
9. Eventuelt
Vedtægter og lignende faste dokumenter vil fremover blive lagt ind på DAP’en i
menighedsrådets arkiv.
Frygt for alvorlig fejl i klokketårnet i Vejlby kirke var ubegrundet - heldigvis
Referent: Svend Aage

