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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 27.11.19
Tilstede: Jes Rønn Hansen, Hans Graversen, Karen Margrethe Junge, Svend Aage Jensen, Britta
Bertelsen, Bente Nørgård-Sørensen, Søren Nørgård-Sørensen, Kenneth Hakala, Marianne Lykke
Larsen, Lydia Kragh-Hansen, Jens Otto Nielsen
Afbud: Freddie Rosenfeld, Bente Luise Toft
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Der blev holdt en lille mindestund for vores gode MR-medlem og kasserer Hans Martin
Hansen.
Herefter afsynges 214… ”Det første lys er Ordet”.
2. Bemærkninger til dagsorden
Emnet under kontaktperson er tilføjet i sidste øjeblik. Ellers ingen bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra mødet 29.10.19
Referat er godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Ændringerne i menighedsrådet – brev til Stift og provsti – svar fra samme
Stiftet konfirmerer, at menighedsrådet fortsætter sit virke perioden ud med et
medlem mindre. (5 valgte fra Strib sogn)
Rev. adresse- og telefonliste og rev. udvalgsliste
Listen bliver sendt rundt og ændringer bliver tilføjet, redigeret.
Nyt fra provsti – udvalgsmøde 13.11.19 (nyt om personalekonsulent)
De ting var har sendt til PU er taget til efterretning.
Der er nu ansat en fælles personalekonsulent (Assens, Middelfart og Midtfyn provstier)
– Hanne Asmind Rosendal. Hun bor i Middelfart og har meget erfaring som
personalekonsulent. Hun får fast kontor i Assens provstikontor. Træffetider oplyses
senere og kontaktpersoner fra de 48 menighedsråd, der er med i samarbejdet, bliver
sikkert snarest muligt indkaldt til informationsmøde.
Kontaktperson
Drøftelse af forslag til ”Vejledning til personalet i forbindelse med udlejning af Sognegård til
mindesamvær”
Forslaget er med enkelte rettelser godkendt af menighedsrådet. Det godkendte forslag
fordeles til personale, offentliggøres på hjemmesiden, og sendes til bedemændene i
Middelfart og omegn.
Mht. afspadseringstimer har kontaktpersonen hånd i hanke med, hvor mange timer
medarbejderne har til gode.
Kristine er tilmeldt et kirkebogs-kursus.

Side 2 af 3
Der har været sonderinger fra 3F vedr. kirkegårdsmedarbejdere – forhold som
menighedsrådet vil drøfte på et lukket møde i januar 2020.
Der er intet nyt vedrørende APV, men de er tæt på at være færdige.
Kirkeværge
Kirkeværgen takkede for opmærksomheden i forbindelse med sygdom.
Præsterne
Der har været travlhed med bisættelser og begravelser de sidste uger. Alle aftaler
vedrørende juleafslutninger er på plads.
Der har været 5-års eftersyn (Freja) i tjenesteboligen på Øster Allé – og der var ingen
bemærkninger fra præsten, andet end noget væg hessian, der sidder lidt løst.
Medarbejderrepræsentant
Der har også været travlhed på kirkegården med grandækning og bis/begr.
Der indkøbes, til kirkegængeres glæde, gavn og oplysning, et lille ”kirketjener”-skilt
(badge) til at sætte på kirketjenerens jakke. Der er en afskalning af kalken i
tårnrummet i Vejlby kirke. Det burde repareres, så det bliver lidt pænere –
kalkningsfirmaet kontaktes.
Vinterreduktion af personale på kirkegårdene under forberedelse.
Ingen særlige bemærkninger fra øvrige personalegrupper.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Der er kommet nyt altertæppe ved Strib kirke.
Der er kommet et nyt tilbud på højtaleranlæg, og udvalget arbejder på at finde ud af,
hvad behovet er.
Mht. ”skybrudsskader”; i Vejlby Præstegård, er der rykket for svar højvandslukke.
Der afventer også tilbud på reparation af trappen i ”sogneparken”.
Aktivitetsudvalget:
Onsdagskirke 20. november havde næsten 100 deltagere og var en stor succes.
Den 10. december er der koncert med ”Caramba-koret” i Vejlby kirke.
Byggeudvalget:
Vejlby kirke, nyt tag – aktuelt stade
Udbudstidsplanen er revideret, så hele projektet afvikles i kalenderåret 2020
Der er lavet en entreprenør-liste, og de er ved at blive spurgt nu.
Trivselsudvalget:
Orientering om fællesarrangement for MR og medarbejdere
Dato for fælles arrangement med medarbejdere og MR bliver lørdag den 21. marts
2020.
Det bliver en udflugt til Hedeby ved Slesvig, og et besøg i Slesvig Domkirke.
Turen bliver inklusiv en sen frokost og med hjemkomst først på aftenen.
6. Kollektlisten 2020
Forslag til ændringer i forhold til 2019
Kollektlisten for 2020 er uændret i forhold til 2019.
Præsterne bedes ved alle gudstjenester bekendtgøre for menigheden, hvad der
samles ind til.
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7. Mødekalender 2020
Godkendelse af forslag til mødekalender for 2020
Der afholdes 2020 menighedsrådsmøde 18.30 på følgende dage: 21. januar, 26.
februar, 2. april, 26. maj, 13. august, 23. september, 27. oktober, 26. november.
8. Valg til enkeltposter for det kommende år
Følgende er på valg: Formand / Næstformand / Kasserer / Kirkeværge / Kontaktperson / Sekretær
/ Bygningssagkyndig / Bemyndiget medunderskriver.
Som ny kasserer blev Marianne Lykke Larsen valgt.
Som bemyndiget medunderskriver blev Marianne Lykke Larsen valgt.
Der var genvalg på alle øvrige enkeltposter.
Søren Nørgård-Sørensen stillede sig til rådighed som hjælper til kontaktperson
9. Økonomi
Budgetkontrol pr. 31.10.19
Taget til efterretning.
10. Eventuelt
Den nye gavepolitik, som tidligere er vedtaget, kommer ud med dette referat sammen
med revideret adresseliste og revideret oversigt over enkeltposter og udvalg.
MR støtter med midler fra menighedsplejen et julearrangement for enlige i Middelfart,
arrangeret af julefrivillige, med 2.000,- kr.
Formanden sørger for tilmelding til valgkursus mandag den 24. februar 2020, kl.
18.00 – 21.00, i Middelfart af valgbestyrelsens 3 medlemmer og MR formand.
Der vil blive udbetalt skattefrie foreningsgodtgørelser til næstformand og
udvalgsformænd.
Referent: Jes / Svend Aage

