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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 21.01.20
Tilstede: Jes Rønn Hansen, Hans Graversen, Karen Margrethe Junge, Svend Aage Jensen, Britta
Bertelsen, Søren Nørgård-Sørensen, Kenneth Hakala, Marianne Lykke Larsen, Lydia KraghHansen, Freddie Rosenfeld, Bente Luise Toft
Afbud: Jens Otto Nielsen, Bente Nørgård-Sørensen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Sang nr. 264 ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen. I det lukkede møde deltog et medlem kun i den første del grundet inhabilitet.
3. Godkendelse af referat fra mødet 27.11.19
Referatet blev godkendt og underskrevet.
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provstiet
- introduktion af personalekonsulenten på møde 14.01.19
Alle menighedsråd var repræsenteret ved mødet. Der blev orienteret om træffetider
m.m. På onsdage vil personalkonsulenten være at træffe på provstikontoret i Nørre
Åby, men andet kan aftales. Der blev uddelt en jobbeskrivelse.
- fyraftensmøde med biskoppen den 4. marts om liturgi (efterfølgende indledende budgetsamråd)
Mødet er i Sognegården i Middelfart - Præster, menighedsråd og personale – samt alle
interesserede - er inviteret.
Nytårskur 23.01.20 i Odense (husk tilmelding)
Slutter kl. 18, så man kan nå vores Sogneaften den 23. januar.
Mærkedage for medarbejdere og MR – ny administrator?
Søren Nørgård-Sørensen er ny administrator på den opgave.
Kontaktperson
Ref. fra personalemødet 08.01.20
Sammenfatning af APV-undersøgelsen omdeles.
Regnskabsføreren har brug for en opgørelse over, hvor mange feriedage
medarbejderne har til gode. Alle medarbejdere skal udfylde en arbejdstidsrapport,
hvor især ferieoplysningerne er vigtige ved overgang til ny ferielov.
Kirkeværge
Kirkeværgen bedes fremskaffe forpagtningsaftale vedr. præstegårdsjord i Vejlby
Sogn, med henblik på at MR tager en beslutning om, hvorledes jorden i fremtiden skal
anvendes.
Ingen bemærkninger derudover.
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Præsterne
Formanden spurgte ind til samarbejdet med Skole-Kirketjenesten, som Middelfart
provsti er sammen med Bogense og Assens provstier om.
Vi vil gerne bede medarbejdere og det øvrige menighedsråd om at være opmærksom
på, at vi altid holder fanen højt med hensyn til udsmykning og rengøring i vores kirker
(kirkeværgen følger op)
Middelfart Musikskole har fået lov til at låne Middelfart kirke til julekoncert onsdag den
16. december kl. 16.00 til 21.00.
Jes har fået mandat til at undersøge, hvad det vil koste at få installeret fibernet i
Sognegården.
Præsterne foreslår, at man i en prøveperiode forsøger sig med ”kor-gudstjenester” i
Vejby kirke.
Bente har fået lov til at låne en kirkeudsmykning, ”salmetæppe” bestående af
”broderede salmevers”. Den kan vi låne i efteråret 2021.
Jes gennemgik en lille powerpoint med en mulig ny udnyttelse af præstegårdsjorden
ved Vejlby kirke. (Kirkeskov-plan Vejlby)
Medarbejderrepræsentant
JO er på ferie.
JO har nogle gange svært ved at finde pårørende til hjemfaldne gravsteder. Tidligere
var Middelfart Kommune behjælpelige hermed, men sådan er det ikke længere. Der
bliver derfor sat skilt på de gravsteder, der er hjemfaldne i h.t. reglerne herom.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Referat fra udvalgsmøde 20.01.20
Fugerne på kirketårnet Røjleskov er efterhånden meget dårlige. Der skal indhentes
tilbud. Vi forsøger at få Ganshorn ind over beslutningen.
Lydanlæg i Sognegården. Oticon og AV-centeret har kigget på en løsning. Udvalget
foreslår AV-centerets tilbud, og det bakker MR op om.
Der skal evt. købes nye stole til Sognegården.
Der skal købes ny katafalk til Strib kirke.
Der skal købes ny plæneklipper til Strib kirkegård.
Mht. vaskemaskine fortsætter vi den nuværende ordning med Ejby en tid endnu.
Udvalgsformanden redegjorde for ”slots-grus”-planen på de tre kirkegårde.
Aktivitetsudvalget:
Referat fra udvalgsmøde 15.01.20
Sogneaften onsdag den 23. januar 2020
Onsdagskirke 4. marts
Kirkekaffe i februar og planlagte sogneaftener.
Salme-sangs-stafet i Strib kirke onsdag den 15. juli.
Se det fyldestgørende referat.
Byggeudvalget:
Vejlby kirke, nyt tag – ref. fra byggemødet 09.01.20
Opstart, revideret tidsplan og konsekvenser heraf
Byggeriet er så småt gået i gang. Budgettet er på godt 6 millioner kr.
Da tidsplanen pga. økonomi er blevet forskubbet, forventer vi først, at byggeriet er
færdiggjort til påske 2021.
Der er sendt et brev rundt til naboerne, der orienterer om byggeriet.
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Når der i byggeperioden er kirkelige handlinger i Vejlby kirke, orienteres
menighedsrådsformanden, som videregiver oplysningerne til håndværkerne, der
indstiller byggeriet, mens handlinger foregår.
Andre udvalg:
Evt.
Intet nyt fra de øvrige udvalg.
6. Sognegården
Gennemgang og drøftelse af forslag til mindre ændringer i vedtægt for Sognegården
Forslag til Vedtægtsændringer godkendt – lægges ud på hjemmesiden
7. Eventuelt
Regnskab 2019 er ikke endelig afsluttet – men det kommer tæt på ”0” i
overensstemmelse med budgettet.
Der er kommet en refusion vedr. en medarbejders sygdom.
Der er kommet en pæn tak fra hr. og fru Lissner for julehilsen.
Fra kirkefondet er der kommet forskelligt materialer.
8. Lukket møde
a) Afgørelse i uenighed om brugsret til et gravsted
b) Personaleanliggender

Referent: Jes / Svend Aage

