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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 15.08.19
Tilstede: Hanne Drejer, Svend Aage Jensen, Marianne Lykke Larsen, Lydia Kragh-Hansen, Britta
Bertelsen, Bente Nørgård-Sørensen, Søren Nørgård-Sørensen, Kenneth Hakala, Jens Otto
Nielsen, Bente Luise Toft, Freddie Rosenfeld
Afbud: Hans Graversen, Hans Martin Hansen, Karen Margrethe Junge
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Sensommervise nr. 337
2. Bemærkninger til dagsorden
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra mødet 25.04.19
Godkendt med bemærkning vedr. plejeplan som godkendt; det er vedtægten for
kirkegårdene som er godkendt af provstiudvalget.
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – PU møde 14.05.19 og 13.06.19
Intet særligt nyt i forhold til vores pastorat.
Der indkaldt til Budgetsamråd den 28. august i Asperup Sognehus.
Landemodegudstjeneste og Stiftsdag i Odense den 28. sept. 2019.
Se DAP’en.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – ref. forrige møde: vi skal betale for manglende elever
Vi skal betale af størrelsesorden 3.000 kr.pr år.
Seneste orientering fra KM om ny ferielov – ingen økonomisk konsekvens før 2021
Ingen konsekvens før 2020, hvor der skal ske indberetning; og ingen økonomisk
konsekvens for kirkekassen før 2021.
Genautorisation af personer på Kirkenettet inden 15.09.19
Deadline 15. september, og der er ingen ændringer
Kirkehøjskolen har arrangement i Sognegården 22.02.20, kl. 9.00 til 12.00
Godkendt. Program er kommet.
Middelfart menighedsråd har lånt Vejlby kirke til konfirmationer i april 2021
Tilsagn givet. Forventningsafstemning kommer.
Orientering fra Focus advokater om murerfirma under konkurs
Kun til orientering.
Syn afholdt 18.06.19 – er fremsendt til provsti for godkendelse
Behandles 21. august på provstiudvalgsmøde
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Jes har den 21. juni 2019 været sognepræst i Strib og Røjleskov i 25 år
20. eller 27. oktober efter gudstjenesten i Sognegården. Reception med lidt spiseligt.
Det annonceres i kirkebladet.
Afsked med Hanne Drejer 8. september i Sognegården efter gudstjenesten i Strib.
Menighedsrådet byder på lidt let.
Opera ved Nordstrand den 25. august 2019. I tilfælde af dårligt vejr, kan kirken
bruges. Henvendelse til Jens Otto.
Kontaktperson
Opfølgning på bevilling om personlig assistance til kirkegårdsmedarbejder
Kontakt til kommunen. Iflg. aftale skal der søges hvert kvartal. Der sker en
opfølgning.
Kirkeværge
Opfølgning på anmeldelse af vandskader på Vejlby præstegård m.m.
Anmeldelse er sket.
Præsterne
Orientering om tilbud til 3. klasserne om at komme til Juniorkonfirmand undervisning
Helle og Bente arbejder med sagen.
Konklusion på undervisning af konfirmander med særlige behov: Behovet vokser og
der er behov for 3 hold. En løsning på længere sigt er håbet, da det er en ekstra
belastning for pastoratet. Det burde være en fælles provsti-opgave.
Medarbejderrepræsentant
Intet nyt fra personalegrupperne.
Plejeplan: Der har været anvendt glasvaser på gravsteder, og der er fare for glasskår.
Det indsættes i planen, at glasvaser ikke må benyttes.
Anton er stoppet iht. Aftale. Ny EGU elev er på vej.
Gravene efter vandskade er ordnet og anmeldt til forsikringen. Trappen bliver ordnet.
Tyverier: Bronze på Strib Kirkegård, del af kirkeklokken ved de ukendtes. Graverhuset
i Røjle Skov har mistet værktøj mm. Det anmeldes til politiet.
Regler for urneflytninger undersøges.
Tilføjet efter mødet af formand: Menighedsrådet skal i alle tilfælde give tilladelse til
flytning af urner (vejledning fra Kirkeministeriet)
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Referat fra mødet 13.05.19
Næste møde snarest.
Tilbud vedr. synsudsatte arbejder kommer.
Kirkegårdsvedtægt lagt på hjemmesiden, her findes også orientering fra graveren
med eksempler på gravsteder m.v.
Skilte vedr. ordensregler opsættes.
Tilgængelighed til kirkerne undersøges. Økonomien undersøges; evt. puljer
undersøges.
Orientering om vandskaderne og udbedring af samme
Vandskade i Vejlby Præstegård i kælder og gennem loft til bolig. Skadesservice er
tilkaldt og ekstra rengøring vil ske.
SME tjekker vandlås.
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Sognegården fik vand ved graverkontoret.
19 gravsteder sunket.
Aktivitetsudvalget:
Referat fra møder 22.05.19 og 07.08.19
Referater er udsendt.
Solnedgangsgudstjeneste:
• Skete indendørs pga af vejret af hensyn til koret. Beslutningen truffet af
præsten i samtale med organisten.
Spis sammen aften 20 april 2020 med Hans Mathiasen - arrangementet er åbent for
alle kl. 19.
Byggeudvalget:
Vejlby kirke – nyt tag.
Aktuelt stade, Nationalmuseets besigtigelse 06.08.19 og planen fremover.
Godkendt af Stiftet.
Arkitektfirmaet er blevet bedt om at gå i gang med arbejderne hurtigst muligt med
henblik på licitationer og opstart i det sene efterår.
Små rester af kalkmalerier over hvælv. Dette skulle have været registreret af
nationalmuseet. (er sket nu)
Ansøgning til forskellige fonde om økonomisk støtte forberedes.
6. Økonomi
Budgetkontrol pr. 33.06.19 – halvårs resultatet
Kvartalsrapport. Få overskridelser. (anskaffelser og korløn)
Kontering af udgifter til kirkebilen undersøges. (Fordeling på aktiviteterne)
Budget 2020 – møde med provstiudvalget den 20.08.19 kl. 15 – 16
Drøftelse af budget og deltagelse i nævnte møde
Alle menighedsråd i provstiet er inviteret til indledende budgetmøder for at udveksle
synspunkter og ønsker til 2020 budgettet.
Forslag er velkomne.
Møderne er uformelle og alle i menighedsrådet er velkomne til at deltage.
7. Eventuelt
Foreløbig gudstjenesteplanen fremlagt.

Referent:
Bente Nørgård-Sørensen / Svend Aage

