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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 16.05.17
Tilstede: Hans Graversen, Marianne Lykke Larsen, Lydia Kragh-Hansen, Kenneth Hakala, Bente
Nørgård-Sørensen, Svend Aage Jensen, Bente Luise Toft, Jes Rønn Hansen, Hans Martin
Hansen, Karen Margrethe Junge, Søren Nørgård-Sørensen, Jens Otto Nielsen
Afbud: Karen Urbak, Freddie Rosenfeld
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Der indledtes med 292 ”Kom maj du søde milde”
2. Bemærkninger til dagsorden
Intet at bemærke
3. Godkendelse af referat fra mødet 30.03.17
Referat godkendt og underskrevet
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti
• Kalkningsudvalget var til evaluering i PU. Man var godt tilfreds, og PU opfordrer
rådgiveren at forhandle en ny periode med den virksomhed der foretager
kalkningen.
• PU indstiller til kommunen at kirkeskatten nedsættes med 0,05 procent
• Biskoppens nyhedsbrev: Fristift 2018-2019. Hvad det kan bruges til, er der
nedsat et udvalg om.
• Der har været provstesyn. Der var ikke mange udsættelser, dog var der
Røjleskov: toilettet i kapel skal ombygges. Strib kirke: Det understreges at der
skal males ved knæfald, alter og bænke. Vejlby Præstegård er en af de ”mindst
ajour-førte” embedsboliger i provstiet. Den er i ”rimelig stand” men bærer præg
af at være godt brugt. MR bør træffe en beslutning om præsteboligen, og i fald
man vælger at beholde boligen, skal man udarbejde et projekt vedr. nyt
varmeanlæg, badeværelser og køkken. Vejlby Kirke: Der skal snart bygges et
nyt tag på kirken.
Regler for udbetaling af kørselsgodtgørelse (arbejdsgiver bemyndigelse)
Revisorerne gør opmærksom på, at hvis der ikke ligger en bemyndigelse fra MR om at
man må benytte privat køretøj, må man ikke udbetale den høje sats. Sådan en
bemyndigelse udarbejder menighedsrådet. Formanden laver sådanne bemyndigelser,
som kontaktpersonen fordeler til medarbejderne. Der sendes kopi til regnskabsfører
og revisor.
Mht. MobilPay bliver Danske Bank ansøgt for at få en sådan konto oprettet.
Der udsendes en tilrettet adresseliste over MR og en ny oversigt over udvalgsposter.
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Gunvor Schmidt har været delvis sygemeldt, så derfor er MR lidt bagud med
kvartalsrapporter og opgørelser.
Kontaktperson
Julie Dyg er ansat her pr. 1. maj som medhjælper i Sognegården, og det er MRs
indtryk, at hun har fået en god start, og at hun går til arbejdet med stor ildhu.
Kirkeværge
Kirkegårdsvedtægten skulle ændres med et par linjer. Ændringen bliver udsendt med
referatet.
Præsterne
Der er lavet gudstjenesteplan for sommeren og frem til oktober. Der er lidt
aftengudstjenester i sommerferien.
Jes efterlyste præsteboligens forbrugs-opgørelser.
Jes spurgte om, hvor mange penge der egentlig var til have og skur i tjenesteboligen
på Øster Alle.
Bente gjorde opmærksom på en ”guldkonfirmation” som skal fejres i Strib kirke i
begyndelsen af oktober. (8. oktober) Efter gudstjenesten må de gerne benytte
Sognegården til at indtage en frokost.
Bente skal være med til Langelandsfestival medio juli, hvor folkekirken har et telt.
Kristine vil også deltage.
Medarbejderrepræsentant
Der er ikke noget nyt om Gitte. De forskellige lønrefusioner er faldet på plads. Julie er
imidlertid ansat i Vejlby, og det går fint med.
Der er allerede bestilt gran til grandækning, hvilket man kan kalde rettidig omhu.
Det ser ud til at der er ved at være styr på skimmelsvampen i de forskellige kirker.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
• Mht. fugt og skimmelsvamp: Der er blevet luftet mere ud i Vejlby kirke, og det
har hjulpet. Det er svært at få noget instruktion, for der er alt for mange
meninger om, hvad der er bedst. Der er også lavet fugtmålinger i væggene. Det
ligger mellem 20 og 30 %, og oppe ved alteret (og der hvor der er rødalger) er
der mellem 33-40 %. Iflg. Ganshorn er der ikke noget problem, så længe man
holder sig under 60 %.
• Vangerne ved trappen på Strib Kirkegård er nu lavet
• Mht. orglet har Frobenius (Jan) været på besøg, og orgelet spillede under hans
besøg ikke falsk. Man har slukket de indbyggede varmelegemer (da det er
blevet for tørt nu). Der indbygges en Hygrostat der kan styre luftfugtigheden.
Mht. skimmel spurgte man Frobenius om man måtte tørre af med Rodalon, og
det måtte man godt.
• Under provstesynet fik MR og medarbejderne ros for de velholdte kirkegårde.
De punkter fra provstesynet formanden nævner i dette referats ”siden sidst”
har udvalget noteret sig.
• Synsrapport og huskeliste er sendt rundt
• Træet mellem tårn og våbenhus bør fældes, og PU skal ansøges, om tilladelse
til at fælde det.
• Sognemedhjælperens kontor skal males.
• Der skal laves en plan for nyt tag på Vejlby Kirke
• Mht. Vejlby Præstegård kommer det på dagsorden på næste møde.
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Aktivitetsudvalget:
• Mht. ”Kirkens Døgn” i september, er der omdelt program for dagen. Jes
deltager i gudstjenesten lørdag den 9. september kl. 14. i Vejlby kirke.
• ”Strib I Bevægelse”. Karen Margrethe deltager i mødet i morgen.
• Sommerkoncert i Røjleskov den 22. juni
• Minimusical i Strib kirke 28. juni. Udvalget håber at mange fra MR vil møde op.
• Der kommer et kulturhus i Røjleskov.
• AU opfordres til at tænke nogle tanker omkring høstgudstjenesten. Måske
kunne man arrangere en fælles-pastorats gudstjeneste, eller en anden større
”event”.
Trivselsudvalget:
Overvejelser i forbindelse med en ”visionsdag”
Der indkaldes til møde i udvalget, hvor der planlægges en visionsdag til efteråret
(Bente Nørgaard er ansvarlig)
Byggeudvalget:
Seneste budgetopfølgning
Budgettet til Sognegården ser ud til at holde meget godt. Der er stadig 70-80.000 kr.
tilbage på budgettet for selve byggeriet, excl. inventar og udstyr.
Forslag til skiltning ved Sognegården
Forslag fra ”Arno Skilte” blev gennemgået og drøftet. Jes og Marianne holder et nyt
møde med Arno vedr. skilteforslaget.
6. Økonomi
Oplæg til foreløbigt budget 2018
Der skal laves et foreløbig budget der skal indsendes i juni. Rammen er som i 2017.
Der bliver justeringer i lønninger og de merudgifter der er, hentes de steder hvor der
er plads. Den endelige budgettering er til efteråret.
Organisternes ønsker til budget tages ind i efterårets budgetforhandlinger.
7. Vedligeholdelse af gravsteder
Stillingtagen til vedligeholdelse af gravsteder for pastoratets afdøde præster
Stiftet mener at en fritagelse for vedligeholdelsesudgifterne til gravsteder for
pastorats afdøde præster vil være i strid med forvaltningsloven. Dette meddeles af
kirkeværgen.
8. Eventuelt
Formanden repræsenterede nogle foldere fra Kirkefonden om gudstjeneste.
Der er netop kommet en betænkning vedr. fremtidige menighedsrådsvalg, som skal
studeres.
Der var lidt debat om antallet af udmeldelser i pastoratet. Tallet er på ingen måder
graverende.
Referent: Jes

