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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 17.01.17
Tilstede: Hans Graversen, Karen Urbak, Lilli Larsen, Marianne Lykke Larsen, Lydia Kragh-Hansen,
Kenneth Hakala, Bente Nørgård-Sørensen, Hans Martin Hansen, Svend Aage Jensen, Jes Rønn
Hansen, Freddie Rosenfeld, Jens Otto Nielsen, Bente Luise Toft, Karen Margrethe Junge
Afbud:
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Indledning med højskolesang: 89: Er lyset for de lærde blot
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger
3. Godkendelse af referat (ingen)
- -4. Orientering – siden sidst
Formand
Hilsner udefra
Vores kirkesanger Rigmor Petersen takkede for buket i anledning af hendes 75 års
fødselsdag.
Birgit Nørtoft takkede MR for blomsten i forbindelse med hendes udtræden af MR efter
20 år.
En tak fra hr. og fru Lissner for julehilsen.
Info / julehilsen 22.12.17
Bispevisitats 2017
Der vil være visitats ved biskoppen søndag den 2. april 2016 med gudstjeneste i Strib
kirke kl. 10.30
Stiftsavisen
Det lille blad blev præsenteret
DAP oversigt over brugere og roller
Der skal anvendes NEM-id for at få adgang til Den Digitale Arbejdsplads (DAP)
Biskoppens nyhedsbreve på DAP
Biskoppen nævner i sit nyhedsbrev nytårskur den 12. januar 2017, som formanden
deltog i uden dog at få andet end ”Luther-øl” og en pose citater ud af det besøg.
MobilePay – opdateret cirkulære om brug ved indsamlinger
Der skal ikke længere nødvendigvis være indsamlingsbog i hver kirke, men der skal
forelægge en dokumentation. Der arbejdes på at få lavet en mobilpayindsamlingsmulighed.
Energimærke på Vejlby præstegård
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Energimærkningen er ikke af større betydning, (og vist ikke helt fejlfri), men nu skal
der ikke laves en ny før 2023.
Kontaktperson
Kontaktpersonen har været rundt og hilse på personalet, men ellers er der ikke så
meget nyt.
Præsterne
Jes bad menighedsrådet overveje at genindføre levende lys på juletræet i kirkerne i
tiden omkring jul.
Jes bad om at få hjælp til bordopstilling i forbindelse med afviklingen af
konfirmationsforberedelsen.
Medarbejderrepræsentant
Jens Otto oplyser følgende:
Hækken indtil naboen (Strib kirkegård) er blevet klippet ned.
Der laves plads i hækken ved Sognegården til affalds-område.
Der klippes pt en del ned i haven ved Vejlby Præstegård
På Røjleskov kirkegård udvides græsområdet lidt ved nedlagte gravsteder mod øst.
Der har været lidt sygdom blandt kirkegårdspersonalet.
Vedr. anmeldelser af skader skal man forfølge sagerne.
I forbindelse med udsendelse af regninger, har flere spurgt om det er muligt at
tilmelde sig ”betalings-service”. Kassereren lover at finde ud af, om det kan lade sig
gøre.
Tirsdag i næste uge er der møde for alle gravere i Middelfart Provsti.
5. Forretningsorden
Gennemgang og godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen blev gennemgået i overskrifter.
Forretningsordenen blev godkendt.
6. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Der har ikke været møde endnu – men der er kommet flere tilbud på ”trappevangerne” på trappen ved kapellet (Strib).
Orgelet i Vejlby kirke – der er kommet information fra Frobenius om, hvorledes man
forebygger skimmelsvamp bedst muligt.
Hækken ved nordsiden af Vejlby kirke (bag ved kirkegårdsdiget) vil man fjerne,
således af diget kommer mere til sin ret, når man ser det fra kirkegårdssiden.
Der sættes en fast højde på øst-hækkene (Strib Kirkegård).
Plan for ”udluftning” i kirkerne udarbejdes. Dette er særligt presserende for Vejlby
kirkes vedkommende, hvor der er en del fugtskader.
Aktivitetsudvalget:
Der holdes møde i udvalget den 9. marts.
Mht. ”plant et luther-æbletræ” aftaltes at der skulle plantes et træ på Vejlby kirkegård
i forbindelse med Fastelavns-gudstjenesten den 26. februar.
Der blev orienteret om aktiviteter i forbindelse med ”Kirkens Døgn” den 8.-9.
september 2017.
Kirkebladsudvalget:
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Stor ros til bladet og redaktionen
Byggeudvalget:
Status på og færdiggørelse af tilbygning til Sognegården
Der er aflevering den 26. januar
Brugerne har været rundt og vælge inventar, som bliver leveret i uge 6 og opsat i uge
7.
Der kommer forslag til ”pendler” i Fællesrummet og lys på kontorerne.
MR beså de nye lokaler.
7. Økonomi
Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejde 2016
Er blevet behandlet på mødet nu.
Afvikling af et ”Jens M. Jensen legat” i Vejlby sogn
Legatet afvikles og det resterende beløb overføres til menighedsplejen i
overensstemmelse med legatets oprindelige formål. (Ca. 10.000,- kr)
Det ser ud til at vi kommer ud af 2016 med et overskud.
8. Vedtægter
Forslag til ny vedtægt for kirkeværgen
Fordelingen af de daglige tilsynsopgaver aftales med ejendomsudvalget på deres
førstkommende møde. Herefter tages vedtægten til beslutning på næste møde.
9. Personale
Ændring af arbejdsbeskrivelse for Sognemedhjælper; kirkesangerfunktion skal ind og andet ud
Personaleudvalget pålægges hurtigst muligt at udarbejde arbejdsbeskrivelsen.
Principbeslutning om rengøringshjælp / pedelhjælp i Sognegården
Personaleudvalget bedes beskrive en mulig oprettelse af stilling som pedel/rengøring i
Sognegården. Der blev holdt en ”brain-storm” og mange forslag til indholdet af en
sådan stilling blev forslået.
10. Mødekalender 2017
Forslaget er vedtaget.
11. Eventuelt
Formanden bliver jævnligt kontaktet af Folkekirkens Nødhjælp om ikke man kunne
finde en indsamlingsleder, der var ansvarlig for fastlæggelse af ruter, finde indsamlere
og stå for bank-kontakt osv.
Der er kursus-tilbud, og flere har meldt sig til.
Der er kommet en folder ”Tillykke med dit barn” der laver dåbs-reklamer, hvilket er
udmærket. Folderen fordeles.
Der var lidt debat om gudstjeneste-tiderne. Frekvens og fordeling af gudstjenester
kan til enhver tid tages op som et punkt på et menighedsrådsmøde.
Mht. ”reception/indvielse” af Sognegårds-tilbygningen fastsættes en dato til næste
møde.
Der er ”kirkekoncert” i Strib kirke i forbindelse med Strib Vinterfestival.
Tirsdag den 28. februar er graverne på kursus.
Referent: Jes

