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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 26.05.20
Tilstede: Svend Aage Jensen, Britta Bertelsen, Søren Nørgård-Sørensen, Kenneth Hakala,
Marianne Lykke Larsen, Lydia Kragh-Hansen, Bente Luise Toft, Jens Otto Nielsen, Bente NørgårdSørensen, Freddie Rosenfeld, Hans Graversen, Karen Margrethe Junge
Afbud: Jes Rønn Hansen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Ingen sang pga. covid-19
Oplæsning fra Landsforeningens Jubilæumsbog om menighedsrådenes spæde opstart i
1903 og om den første historie.
2. Bemærkninger til dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet 26.02.20
Godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Covid-19 situationen – nedlukning og genåbning.
Gennemgang af Kirkeministeriets seneste retningslinjer, og af hvordan vi kan praktisere det i kirker
og Sognegård.
Tjekliste og praktisk gennemførelse ud fra retningslinjerne gennemgået.
Fra personalet blev der gjort opmærksom på, at der mellem 2 handlinger skal være
mindst 1 time til desinficering og klargøring.
Aflysning af arrangementer (2. pinsedag, sommerkoncert og sommersangsstafet)
Aflyst blandt andet pga. max 10 personer må samles. Sogneudflugt aflyst.
Nyt fra provstiet – PU møde 13.05.20
Momskonsulent er godkendt som fristiftsforsøg.
Kirkehøjskolen fået bevilliget ny økonomisk ramme for 20/21.
Provstikontoret forbliver i Nr. Aaby.
Kordegn Charlotte Arenfeld har sagt sin stilling op med fratrædelse 31.05.20.
Taget til efterretning. Ny opslag er på vej. Vikar er ansat pr. 1. juni.
Legestuens legatkonti i Sydbank er nu frie midler og vil blive overført fra privat regi til den officielle
kirkekasse (depotet er af størrelsesorden 28.000 kr.)
Taget til efterretning. Beløbet overføres til en konto mærket legestuen.
Donation af kunstværk udført af Jørn Ladegård; kunstværket er nu i Sognegården og efter
afrensning klar til ophængning. Hvordan og hvornår vil vi markere det?
Markering omkring 1. september efter en højmesse i Strib kirke.
Udsmykningsudvalget kommer med forslag til ophængning.
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Kontaktperson
Medarbejdermøde torsdag den 28. maj, kl. 12.00
Referat udsendes – også til MR.
Kirkeværge
Skadeserstatning efter skybrud er udbetalt af Forsikringsenheden.
Måske skal vi søge provstiet om 5 % midler til selvrisikoen?
Der søges 5 % midler. Svend Aage ansøger.
Præsterne
Kort orientering omkring bisættelser i covid-19 perioden.
Lille friluftsgudstjeneste på friplejehjemmet. Der afholdes 3 inden sommer på initiativ
af plejehjemmet, der er vært.
Orientering om seneste udsættelse af konfirmationerne.
Udskudt til sep./okt. Beslutning vedtaget af MR og redegørelse er udsendt til de
pårørende på menighedsrådets vegne.
Gudstjenesteplanen.
Offentliggøres på hjemmesiden og med ophæng ved kirkerne med ændringerne. Der
flyttes enkelte gudstjenester til Vejlby fra de andre kirker.
Vandretur 2. pinsedag – pinsegudstjeneste vandring 30.05 – 02.06 med QR koder
undervejs.
Medarbejderrepræsentant
Orientering om situationen på kirkegårdene under covid-19.
Der har været overskud til at fremme renovering af ny kirkegård i Vejlby.
Sommerblomster plantes indenfor kort tid.
Intet nyt fra andre medarbejdergrupper - afventer medarbejdermødet.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Opsamling på sager i nedlukningsperioden.
Katafalk indkøbt, eldrevet.
Spildevandsafgift spares ved nye bimålere på kirkegårdene.
Fugning af Røjleskov kirke – nyt tilbud afventes.
Rampe ved Strib Kirke ordnet.
Ny kirkegård i Vejlby renoveret.
Kirkenetadgang ændret og muligheder er undersøgt; arbejdet med nyt fibernet til
Sognegården starter i juli.
Varmen ordnet på Jes’s kontor.
Vandskade i præstegården på Østre Alle – anmeldes til Huscompagniet.
Coronatiden har givet anledning til oprydning på Sognegårdens loft og i rummet bag
kapellet.
Deltagelse i kirkegårdskonference har givet inspiration til mere miljørigtig adfærd.
Aktivitetsudvalget:
Status
Næste møde 19. august.
Kirkefrokosten den 7. juni i Strib er også aflyst.
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Byggeudvalget:
Vejlby kirke, nyt tag - seneste byggemødet den 13.05.20 og en revideret tidsplan.
Alt går efter planen, og med den reviderede tidsplan forventes arbejdet afsluttet i
januar 2021 – måske endda i indeværende år.
Kirkebladsudvalget:
Skal vi udsende et særnummer af Kirkebladet for at samle op på en smadret forårs- og
sommersæson? eller skal det være et ordinært Kirkeblad i forlængelse af nuværende?
Deadline er rykket til 1. juli pga. den fortsat usikre covid-19 situation. Almindeligt
kirkeblad udkommer snarest derefter primo august.
6. Valg 2020
Beslutning om tidspunkt og sted for afholdelse af orienteringsmødet, der efter de seneste
udmeldinger skal afholdes senest den 21. august.
Orienteringsmødet er aftalt til tirsdag den 18. august, kl. 19.00 i Sognegården;
meddeles provstiet for fælles annoncering.
Mandag den 10. august, kl. 19.00 holdes der et valgbestyrelsesmøde.
Hvordan finder vi kandidater til valget rundt i de 3 sogne?
Vi prøver hver især at undersøge muligheder og evt. personligt opfordre nogle til at
stille op som kandidat til valget.
7. Økonomi
Regnskab 2019 er godkendt via mails og afleveret i økonomiportalen den 23.04.20, kl. 08.01
Taget til efterretning.
Kvartalsrapport pr. 31.03.20
Udsendt.
Taget til efterretning.
8. Eventuelt
Genautorisering på DAP’en udføres af formanden.

Referent: Bente N-S / Svend Aage

