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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 25.04.19
Tilstede: Svend Aage Jensen, Marianne Lykke Larsen, Lydia Kragh-Hansen, Britta Bertelsen,
Bente Nørgård-Sørensen, Søren Nørgård-Sørensen, Hans Graversen, Kenneth Hakala, Jens Otto
Nielsen, Hans Martin Hansen, Bente Luise Toft, Freddie Rosenfeld
Afbud: Karen Margrethe Junge, Hanne Drejer
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Nr. 283; Jeg vælger mig april.
2. Bemærkninger til dagsorden
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra mødet 27.02.19
Ingen bemærkninger. Godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – PU møde 13.03.19 og 10.04.19
Frist for ansøgning om midler fra energirenoveringspuljen er overskredet; vi har fået
lidt til Røjleskov kapellet
Plejeplan godkendt – med ros for det store arbejde hermed
Vedtægterne for kirkegårdene godkendt.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – elev- og praktikpladser?
Opgørelser er indkommet. Oprettelse af praktikpladser - Jens Otto undersøger, om det
evt. tæller med i opgørelsen.
Kontaktperson
Hans G takkede for opmærksomheden til sin fødselsdag.
Orientering om medarbejdermøde 24.04.15 blev fremlagt.
Ferieloven og fravær blev diskuteret – vi skal være bedre til at fremsende
dokumentation til regnskabsfører.
Kirkeværge
Røjle Skov: Døren til toilettet ved kapellet var fremme igen (ikke handicap venligt?);
tingene kan ikke ændres. (Fredningsbestemmelser) Detaljer ved lukkemekanismen
gås efter.
Præsterne
Spørgekultur skal accepteres.
Påsken har været god; alle medarbejdere ydede deres yderste.
Ny nadverbøn; virker den og hvordan opleves den? Meld gerne tilbage.
Skoleprojekt afsluttet med Strib Skole.
Dåb i Vejlby Kirke. Døbefont uden skål.
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Medarbejderrepræsentant
Påskens udfordringer; ingen blomster i Røjle Skov!
Organister og kirkesangere har ingen bemærkninger.
Klimaet har været med på kirkegårdene og der er helt tjek på det hele.
Hans Jørgen er tilbage på fuld tid.
Anton er færdig som EGU i juni måned; han skal efterfølgende på højskole.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Fastlæggelse af det årlige syn – forslag: mandag den 17. juni
Forslaget vedtaget. Alle må deltage.
Marianne laver en plan.
Orientering om kommende arbejder
Køkkenet i sognegården er renoveret.
Orglet i Strib er renset.
Bedre adgangsforhold til kirkerne. (Belægning) Tilbud er indhentet og muligheder
undersøges.
Foldedør i Sognegården er repareret.
Aktivitetsudvalget:
Næste møde er fastlagt til 22.05.19
Ingen bemærkninger.
Byggeudvalget:
Vejlby kirke – nyt tag.
Stillingtagen til udtalelser fra Nationalmuseet, Kgl. Bygningsinspektør og Stiftet
Positive tilbagemeldinger på vores ansøgning. Principgodkendelse anbefales.
Bilag udsendt.
Kenneth undersøger muligheder for fondsmidler.
Svaret er sendt til C&W Arkitekterne.
Kalkmalerierne på lofthvælvingerne må ikke skades.
Når forslag til svar foreligger fra arkitekten, indkaldes der til udvalgsmøde for at
udarbejde svar til PU og Stiftet
6. Kirkeomgivelsesfredningen ved Røjleskov kirke
Høring vedrørende udvidelse af ridehal ved Cathrinebjerg
Ingen bemærkninger. Formanden sender svaret til Fredningsnævnet.
7. Personaleudflugt
Ansøgning om tilskud til personaleudflugt til Langeland 14.06.19
Ansøgningen er imødekommet og godkendt.
8. Gudstjenestens liturgi
Lægmands medvirken ved uddeling af brød under nadveren (pkt. 9 i Ritualbogen)
Pt. medvirker kirkesangerne; dette fungerer. Kirketjenerne kan også medvirke.
Præsterne er fristillet til at lave valget. (Evt. ved alternative gudstjenester)
9. Økonomi
Budgetkontrol pr. 31.03.19
Kvartalsrapporten godkendt.
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10. Eventuelt
Biskoppens nyhedsbrev – med bl.a. oplysning om ny kirkegårdskonsulent.
Skat på præsternes TV-pakker.
Konfirmand indsamling. (Børne sagens fællesråd)
Fejl vedr. konfirmationer ang. tidspunkter. ALLE er kl.10.30 i Vejlby.

Referent:
Bente Nørgård-Sørensen / Svend Aage

