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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 25.09.19
Tilstede: Jes Rønn Hansen, Hans Graversen, Karen Margrethe Junge, Svend Aage Jensen, Britta
Bertelsen, Bente Nørgård-Sørensen, Søren Nørgård-Sørensen, Kenneth Hakala, Jens Otto
Nielsen, Freddie Rosenfeld
Afbud: Marianne Lykke Larsen, Bente Luise Toft, Hans Martin Hansen. Uden afbud:
Lydia Kragh-Hansen.
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
337 fra højskolesangbogen
2. Bemærkninger til dagsorden
tilføjelse af pkt 4A: Ansøgning fra Middelfart menighedsråd om at få lov til at bruge
Vejlby Kirke til større begravelser og bisættelser i den periode deres kirke restaureres.
3. Godkendelse af referat fra mødet 15.08.19
Referatet godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – PU møde 21.08.19 og 10.09.19
Synsrapport 2019 godkendt
Ingen bemærkninger til kvartalsrapport 30.06.19
GIAS-taksterne er justeret med 0,4% i 2020.
Orientering fra budgetmøde med PU 20.08.19 og fra Budgetsamrådet 28.08.19
Der ligger et notat fra budgetsamrådet på DAP
Rammerne for 2020 udmeldt som foreløbige rammer, idet landskirkeskatten ikke
endnu er fastlagt. Vi forventer at blive bevilget 225.000 til synsudsatte arbejder, samt
tildelt likviditeten stillet til rådighed af provstiet.
Personalekonsulent – stillingen er nu godkendt, og der er et møde i Assens
vedrørende ansættelsen, der gerne skulle kunne effektueres fra 1. januar 2020.
Indlånsrenten er negativ – brev fra Middelfart Sparekasse
Der er ikke så meget at gøre ved det.
Mobile Pay – undgåelse af gebyr pr. 15.10.19
MR har bedt om at blive gebyrfri, men mobil pay kan så kun anvendes til kollekterne.
Tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyr
Regnskabsfører har sendt ansøgning til Middelfart Kommune om tilbagebetaling af
gebyrer med reference til en dom i Østre Landsret om, at gebyrerne har manglet
lovhjemmel.
Kontaktperson
Referat fra medarbejdermødet 11.09.19
Snak omkring rustvogn og trafik. (Behandles også i kirkebladet)
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Samtale omkring hvilket nadverritual vi anvender.
Også drøftelse af den kommende ”visions-dag”.
En understregning af at alle medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer overholder
aftalen om, hvordan vi kommunikerer med hinanden. (Via kontaktpersonen).
Kirkeværge
(Lydia er ikke tilstede.) Der har iflg. formanden været nogle spørgsmål om selvrisiko
vedr. forsikringssager. Der er selvrisiko for hver matrikel, og der er udarbejdet en liste
over adresser og matrikelnumre.
Præsterne
Juniorkonfirmanderne er kommet i gang – med håb om lidt flere deltagere.
Vejlby kirke er blevet tilbudt et klaver, og det vil MR gerne tage imod. Det koster lidt
at få det transporteret, stemt og påmonteret hjul.
Jes er glad for C-ritualet som nadverritual.
Jes konfirmander tilbydes som et eksperiment en konfirmandweekend til foråret.
Sognegården og Strib kirke kan anvendes til formålet.
Jes kommenterede kirkebladet om ”Grøn kirke”. Han synes at redaktionen gør et fint
arbejde og at de fortjener meget ros. Men han synes også, at synspunkterne der
fremsættes i artiklerne, generelt er lidt for ensidige og ”dommedagsagtige”. MR vil
læse kirkebladet, når de får fat i det, og vi vil på næste møde tage en debat om
emnet.
Medarbejderrepræsentant
Der blev oplyst om nogle medarbejder-problematikker, som Hans vil tage op med
medarbejderne.
Det er snart tid for gran-dækning, og ellers står det på kamp mod ukrudt i det milde
efterår.
Ad 4A: Brev fra Middelfart menighedsråd.
MR har intet imod at Middelfart anvender Vejlby Kirke i perioden, hvor Middelfart kirke
istandsættes – forventeligt fra juni 2020 til ultimo 2021. Det er vigtigt at
koordineringen er i orden. Alle handlinger i Vejlby kirke skal registreres så tidligt som
muligt i Brandsoft, og man kan ikke aftale kirkelige handlinger i Vejlby kirke, uden at
det er koordineret med Brandsoft-kalenderen.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Referat fra udvalgsmødet 26.08.19
Der blev foreslået indkøb af et headsæt til Sognegården og højtaleranlægget skal
have et eftersyn.
Der mangler stadig lidt arbejder i forlængelse af skybruddet.
Aktivitetsudvalget:
Kommende arrangementer – herunder fastlæggelse af dato for fejring af Jes’s 25 års jubilæum
Der var 150 mennesker til foredrag med Katrine Lilleør. Det var ifølge formanden for
AU en fantastisk aften.
10. december kommer Caramba-koret til Vejlby kirke.
22. januar ”teologisk sogneaften ”med biskop emeritus Steen Skovsgaard.
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Jes’ 25-års jubilæum markeres efter gudstjenesten i Strib kirke den 20. oktober kl.
10.30.
Byggeudvalget:
Vejlby kirke – nyt tag.
Sikring af fragmenter af kalkmalerier over hvælv v/ Nationalmuseet
MR har ingen bemærkninger til forløbet, men glæder sig over, at fragmenterne nu er
bevaret for eftertiden.
Rådgiveraftalen – og det videre forløb
MR kan godkende rådgiveraftalen vedrørende taget på Vejlby kirke.
Detailprojekt forventes færdigt i uge 43 - derefter en udbudsrunde med tilbud fra
håndværkerne og efterfølgende kontraktforhandlinger – d.v.s. sandsynlig opstart
bliver lige efter nytår.
Trivselsudvalget:
Opfordring til snarligt fællesarrangement for medarbejdere og MR
Medarbejderne har ønsket en sammenkomst/visionsdag i 2020. Bente Nørgaard
indkalder trivselsudvalget til møde.
6. Økonomi
Budgetkontrol pr. 31.08.19
Generelt ser økonomien godt ud.
Fastlæggelse af mødedato for budgetlægning 2020 – onsdag den 23.10.19, kl. 17 er foreslået
Der er visse forbrugspunkter som MR-formanden gerne vil have diskuteret, når det
nye budget fastlægges.
Budgetmødet bliver den 23. oktober kl. 17.00 i Sognegården.
7. Eventuelt
Ingen særlige bemærkninger
Referent: Jes / Svend Aage

