Side 1 af 3

Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 29.10.19
Tilstede: Jes Rønn Hansen, Hans Graversen, Karen Margrethe Junge, Svend Aage Jensen, Britta
Bertelsen, Bente Nørgård-Sørensen, Søren Nørgård-Sørensen, Kenneth Hakala, Freddie
Rosenfeld, Marianne Lykke Larsen, Bente Luise Toft
Afbud: Jens Otto Nielsen, Lydia Kragh-Hansen, Hans Martin Hansen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
454 ”Som solskin over mark og hav”
2. Bemærkninger til dagsorden
intet
3. Godkendelse af referat fra mødet 25.09.19
Referat godkendt, rundsendt og underskrevet
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – PU møde 24.10.19
Referat ligger på DAP. De endelige budgetrammer godkendt af PU og en revideret
oversigt er sendt ud.
Orientering om at KM har lavet en aftale med firmaet ”Refurb” om tilbagekøb af IT.
Rådgivningsaftale om ”Nyt tag Vejlby kirke” er blevet godkendt af PU.
Forespørgsel fra Strib skole, Karlsvognen, angående lån af lokale til undervisning – og afslag på
samme.
MR-formanden har afslået forespørgslen, fordi der ikke er lokale til rådighed.
Kursusprogram efterår/forår 2019/20
Formanden opfordrer medlemmerne til at være opmærksom på de kursustilbud som
Menighedsrådsforeningen tilbyder via deres kursusprogram.
Kontaktperson
Der har været en sygefraværs-samtale med en medarbejder – med positiv effekt.
Der har været anmeldt en mindre arbejdsskade i forbindelse med en begravelse i
Strib. Skaden er anmeldt.
Sognemedhjælperen skal have et kursus i personregistrering. Hun forsøges tilmeldt til
august.
Der kommer i Sognegården en praktikant 2 x 3 timer om ugen.
Vedr. sygdom hos gravermedhjælper er der blevet bevilget ”§62-midler”, samt op til 5
timer ugentlig til aflastning.
Vi skal huske at rundsende referater fra medarbejdermøderne.
Der blev rykket for afslutning af APV’erne.
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MR drøftede de opgaver, der er i forbindelse med mindesamvær og understregede, at
mindesamvær kun kan tilbydes, når der er lokaler og personale til rådighed til det
(herunder skal planlagt ferie og afspadsering respekteres)
Kirkeværge
Ingen bemærkninger (Kirkeværgen er pt. sygemeldt)
Præsterne
”Bisættelser og trafik”. At kirketjener eller graver stiller sig ude ved vejen har en
positiv effekt på trafikafviklingen.
Mindegudstjenesten søndag i Røjleskov er også en ”Mindegudstjeneste” selv om der –
i overensstemmelse med de pårørendes ønske - ikke læses navne op.
MR ønsker ikke at opsætte tyverialarm (tilbud fra Verisure) på Øster Allé.
Jes indtræder i FU i stedet for Bente.
Flagstangen i Røjleskov skal flyttes. Det er en del af renoveringsplanen.
PH-koglerne i Røjleskov kirke skal sænkes 1½ meter til deres oprindelige placering.
Fremtiden for Præstegårdsjorden i Vejlby skal til debat ved et senere møde.
Medarbejderrepræsentant
Notat fra Jens Otto:
1. Organisterne er glade for klaveret i Vejlby. Ellers er det forberedelser til jul det
gælder.
2. Kristine har brug for at komme på kurset Personregistrering-baggrund og praksis.
Det er et lovpligtigt kursus hun skal have hvis hun skal hjælpe præsterne og kunne
benytte Kirke net. Skal tilmeldes hurtigst muligt, da der først er ledige pladser til
august2020. Der er tale om et AMU-kursus.
3. Der er ikke noget fra sangere og Christel.
4. På kirkegården arbejder vi i gran. Det er gran af god kvalitet vi har fået. Så det
tegner godt.
5. På vegne af personalet vil jeg godt spørge menighedsrådet om i vil støtte os med
200 kr. pr person til vores julefrokost. Det er den 22-11-2019. Vi starter med at
bowle, derefter tager vi tilbage til sognegården hvor vi får lidt og spise og drikke.
Håber på jeres støtte.
MR vil gerne give den ønskede økonomisk støtte til personalets julefrokost.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Orientering om udestående arbejder til udførelse i år
Et nyt tæppe til alteret i Strib kirke er undervejs. (Det bliver en filt-løsning i en farve
der stort set matcher det nuværende).
Tilbud fra Oticon til lydanlæg til Sognegården (Super Luksus Udgave).
Udvalgsformanden har bedt om et nyt tilbud, der var lidt mere ”menneskeligt”.
Der kommer også et tilbud fra AV-centeret.
Katafalk til transport af kister fra kapel til kirke. Udvalgsformanden og graveren kigger
på en model.
Udvalget vil gerne begynde en såkaldt ”DNA-mærkning” af kostbare genstande i vores
kirke.
Skybrudssikring i kælderen på Vejlby Præstegård skal etableres.
Der arbejdes på reparation efter skybrud af området omkring trappen, der fører ned i
”Det grønne område” bag ved Sognegården.
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Aktivitetsudvalget:
Kommende arrangementer
Onsdagskirke 20. november 2019.
Julekoncert den 10. december med ”Caramba” i Vejlby Kirke.
Byggeudvalget:
Vejlby kirke – nyt tag.
Kort gennemgang af udbudsmaterialet med tidsplan
MR fik en kort orientering om tidsplanen for projektet.
Tidsplanen ønskes komprimeret ved samtidig overdækning af skib og tårn med
opstart lige efter nytår.
Formand videregiver ønsket til arkitekt med accept af udbudsmaterialet i øvrigt.
Andre udvalg:
Kirkebladet – temadrøftelse
MR tog en længere drøftelse af de forskellige indlæg i det seneste kirkeblad om ”Grøn
kirke”… Selv om der er uenighed om synspunkterne i klimaspørgsmålet, ønsker MR
fortsat at give redaktionen fuld frihed til selv at prioritere deres indlæg, og
redaktionen roses for at have fremstillet en tankevækkende og debatskabende
udgave.
Fællesarrangement med medarbejderne
Udvalget er godt i gang og arbejder videre med forslag
6. Gavepolitik
Evaluering af gavepolitikken, som vedtaget på MR møde 10.04.13, og eventuelle ændringer hertil
MR har justeret nogle af beløbene, og de nye beløb kommer til at fremgå af et bilag,
der efterfølgende sendes til MR.
7. Økonomi
Behandling af revisionsprotokollat til årsregnskab 2018, herunder den skriftlige redegørelse til
samme
Der er faktisk ikke noget at udsætte på bogføringen. Kassebeholdningen er stor (pkt
7), men den formindskes næste år i forbindelse med fornyelsen af tag på Vejlby kirke.
Maksimalbeløbene for indskydergarantien (pkt 8) tages til efterretning. Protokollatet
underskrives af MR.
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 og kommentarerne hertil.
Ingen yderligere bemærkninger.
Godkendelse af budget 2020
Budget 2020 er godkendt og afleveret i økonomiportalen 28. oktober 2019 kl. 14.59.
8. Eventuelt
Bibelen 2020! Formanden spørger om det er noget vi er interesseret i. Jes vil muligvis
gerne bruge den nye udgave til en planlagt Bibel-marathon, der i så fald vil løbe af
stablen i begyndelsen af 2020.

Referent: Jes / Svend Aage

