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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 22.02.17
Tilstede: Hans Graversen, Marianne Lykke Larsen, Lydia Kragh-Hansen, Kenneth Hakala, Bente
Nørgård-Sørensen, Svend Aage Jensen, Jens Otto Nielsen, Bente Luise Toft, Karen Margrethe
Junge
Afbud: Karen Urbak, Lilli Larsen, Hans Martin Hansen, Freddie Rosenfeld, Jes Rønn
Hansen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Fra Højskolesangbogen: ”I sne står urt og busk i skjul”
2. Bemærkninger til dagsorden
Under byggeudvalg skal der fastlægges en dato for indvielsen.
Kirkeværgen har fået sit eget orienteringspunkt.
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 17.01.17
Ingen bemærkninger – referatet er godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti, PU møde den 18.01.17
Intet særligt nyt vedr. pastoratet her
Aftalt provstesyn 2017
Program for dagen kommer senere fra provsten
Biskoppens nyhedsbrev – ”Velkommen i menighedsråd” arrangement 25.02.17
Kort refereret til indhold; omkring sogneindsamlingen, som er omtalt i nyhedsbrevet,
blev nævnt, at indsamlingsleder i Middelfart Jørgen Gundtoft Hansen også vil
koordinere indsamlingen i sognene her den 10. marts, og er i kontakt med Kristine om
det praktiske.
Meddelelse om bispevisitats 02.04.17
De tjenestegørende medarbejdere ved kirken denne dag indbydes til deltagelse i
frokosten efter gudstjenesten.
Kontaktperson
MUS samtalerne er i gang. Kort orientering om deltagelse i kursus for kontaktpersoner
den 21.02.17.
Kirkeværge
Inventarlister opdateres inden provstesynet.
Der vil blive søgt refusion af udgifterne til vedligeholdelse af frihedskæmper
gravstedet i Kirkeministeriet via Stiftet.
Rengøringsfirma klarer rengøringen i Sognegården indtil videre.

Side 2 af 3
Præsterne (Jes har Ferie)
Onsdagskirken – ros til ny medhjælp i køkken, som gerne vil hjælpe til igen.
Et konfirmandhold har d.d. været på tur til Svendborg for at besøge Forsorgsmuseet –
en god og tankevækkende oplevelse, som der arbejdes videre med. Besøget blev
kvitteret med plantning af et æbletræ.
Medarbejderrepræsentant
Sygdom blandt medarbejderne bevirker at Hans Jørgen vil blive genansat snarest.
Renoveringen på Vejlby kirkegård er godt i gang – ser lidt voldsomt ud, men bliver
taget godt imod i sognet.
Også på Røjleskov kirkegård er der ryddet op og sået græs.
Der følges op på korrekt anmeldelse af organists arbejdsskade; menighedsrådet
refunderer udgift til fysioterapi.
Der indkøbes akku hækkeklippere.
Alle medarbejdere på kirkegården til Temadag i Vejle tirsdag i næste uge.
De fælles gravermøder i provstiet er både hyggelige og nyttige.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Referat fra møde den 25.01.17
Supplement til punkterne i referatet; trappen på Strib kirkegård renoveres ved
fjernelse af en del af vangerne og opfyldning med muldjord, der bunddækkes med
planter efter nærmere aftale; der arbejdes videre med svampeproblematikken i
orglerne, og der appelleres til, at al kommunikation herom går gennem Marianne formand for Ejendomsudvalget.
Aktivitetsudvalget:
Der blev orienteret om fastelavnsgudstjenesten, træplantning m.v. i Vejlby kirke på
søndag den 26.02.17, kl. 14.00 - med opfordring til menighedsrådsmedlemmerne om
deltagelse.
28.02.17 er der salmesangsaften (nye salmer) i Sognegården i Strib.
Byggeudvalget:
Status på økonomi, mangelafhjælpning, inventar m.v.
Budgettet for selve byggeriet ser ud til at kunne holdes – måske endda med en lille
besparelse.
Provstiet er ansøgt om tilladelse til at overføre overskuddet fra udskiftning af vinduer i
Strib kirke til sognegårdsprojektet, ca. 68.000 kr.
Det manglende inventar i fællesrum leveres i denne uge; der arbejdes med opsætning
af lamper, gardiner og alarmsystem.
Kommunen har adviseret teknisk gennemgang af bygningen den 23.02.17.
Indvielsen er fastlagt til søndag den 26.03.17; gudstjeneste kl. 10.30 og efterfølgende
reception i Sognegården; annoncering i Melfarposten og invitation til rådgivere og
håndværkere.
6. Vedtægter
Godkendelse af forslag til Vedtægt for kirkeværge
Til § 9 tilføjes: --- i henhold til Plejeplanen
Til § 15 tilføjes: --- honorar på 10.000 kr. årligt.
Med de ændringer blev forslaget godkendt.
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7. Honorarer
Forslag til regulering af honorarer til enkeltposter, samt forslag om godtgørelse til udvalgsformænd
for EU og AU og til næstformand.
Begge forslag blev godkendt.
De ændrede honorarer vil blive fremsendt til provstiudvalgets godkendelse.
8. Økonomi
Foreløbige regnskabstal for 2016 (regnskabet skal godkendes på næste møde)
Det foreløbige regnskab viser et driftsoverskud af størrelsesorden 150.000 kr.
Regnskabsfører Gunvor Schmidt gennemgår regnskab 2016 på næste møde.
Opdatering af regnskabsinstruks
”Oversigt over godkendelsesberettigede” fra forrige valgperiode blev omdelt og kort
drøftet.
Kirkeministeriets officielle regnskabsinstruks tages med på næste møde.
Aftalen med Ole Sloth Nielsen (regnskabskontoret) om max. pris er blevet sagt op pr.
1. april 2017, og samtidig er der meddelt os en ny timepris. Aftalen vil her i foråret
blive genforhandlet. Som begrundelse for opsigelse nævnes stigende aktivitet fra
menighedsrådene.
9. Personale
Godkendelse af forslag til revideret arbejdsbeskrivelse for Sognemedhjælper
Forslaget blev godkendt uden ændringer eller tilføjelser, og det vil kunne tages op til
revision igen om 1 år.
Godkendelse af forslag til stillingsbeskrivelse (stillingsopslag) for ny medhjælp til Sognegården
Forslaget blev drøftet og kommenteret; det bliver en 20 timers stilling.
Et lille udvalg bestående af Bente Nørgård, Bente Luise og Hans Graversen gør det
færdigt til opslag den 08.03.17 med ansøgningsfrist til 22.03.17
Hele personaleudvalget får mulighed for at læse ansøgninger, og evt. samtaler er
planlagt til den 28.03.17 med ovennævnte lille udvalg.
10. Eventuelt
Der blev spurgt til, hvornår den lejede container kan tømmes og fjernes?
Byggeudvalget vil snarest vende tilbage herom sammen med en plan for brug og
indretning af diverse depot rum i Sognegården.
Referent: Svend Aage

