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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 27.11.18
Tilstede: Jes Rønn Hansen, Lydia Kragh-Hansen, Svend Aage Jensen, Marianne Lykke Larsen,
Karen Margrethe Junge, Freddie Rosenfeld, Britta Bertelsen, Bente Nørgård-Sørensen, Søren
Nørgård-Sørensen, Hans Graversen, Kenneth Hakala, Jens Otto Nielsen, Hans Martin Hansen,
Bente Luise Toft
Afbud: ingen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Højskolesangbogen nr. 214: Det første lys er Ordet
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra mødet 25.10.18
Referat godkendt og underskrevet
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – formandsmøde 13.11.18, PU møde 14.11.18
Kort refereret fra formandsmødet, bl.a. forslag om fælles pastorats side i Melfarposten
– til overvejelse, og tilslutning til fristift-forsøg 2 og 11
Intet særligt fra PU mødet.
Klager over fejl og forvirring omkring mindegudstjenester Alle Helgens søndag
… MR beklager, at der skete fejl i navnelisterne. Fejlen skyldes fejl i kirkeministeriets
elektroniske kirkebog, kombineret med at den såkaldte ”parallelliste” over kirkelige
handlinger, der tidligere blev ført, fordi den blev anvendt i kirkebladet, ikke længere
er blevet ført. Det har således ikke været muligt ad den vej at fange fejl i listerne.
”Parallel-listen” føres nu igen af sognemedhjælperen, og vi vil gøre, hvad vi kan, for
at der ikke sker fejl igen.
Vikarpræst udnævnt – indsættelse i embedet - tid og sted?
Bekræftelse på ansættelsesforholdet mangler endnu --- men indsættelse forventes i
Vejlby kl. 9 og Strib kl. 10.30 den 20. januar, og i Røjleskov kirke den 27. januar kl.
10.30 i Røjleskov. Efter indsættelsen den 20. januar i Strib er der en ”let” kirkefrokost
i Sognegården.
Prognose for årsregnskab 2018
Prognose udleveret og der forventes et underskud af størrelsesorden 100.000 kr.,
men renset for synsudsatte arbejder betalt af opsparede midler, forventes der faktisk
et lille overskud på driften.
Henvendelse fra Middelfart menighedsråd om forlængelse af lånetilsagn af Vejlby kirke
Forlængelse af lånetilsagn godkendt af MR.
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Strib Bibliotek (Støttegruppen) har spurgt om de måtte låne/leje Sognegården til
nogle arrangementer i december måned, mens biblioteket ombygges (næste 6 mdr.)
Menighedsrådet er meget positive overfor forespørgslen og Svend Aage melder tilbage
til foreningen.
Hjertestarteren er udskiftet og tilmeldt netværket på hjertestarter.dk.
Kontaktperson
Der laves nogle konklusioner vedr. APV. En af de ting der skal løses, er håndtering af
kister i forbindelse med bisættelser/begravelser.
Kirkeværge
Hvis man har nogle klagepunkter vedrørende gravsteder, skal man henvende sig
direkte til ledende graver, og ikke anonymt til kirkeværgen.
Efter gudstjenesten 1. s. i advent er der kaffe og æblekage i kulturhuset i Røjleskov.
Præsterne (herunder gudstjenesteplan og menighedsmøde primo 2019)
Gudstjenesteplanen er under udarbejdelse.
Menighedsmødet bliver søndag den 3. februar efter gudstjenesten i Strib.
Bente arbejder i øjeblik med en ny specialklasse for autisme til
konfirmationsforberedelse. Det går rigtig godt.
Medarbejderrepræsentant
Grandækning er færdig i Strib og Vejlby, og man bliver færdig i Røjleskov torsdag.
Hans Jørgen er som sædvanlig vinterfyret her 31. december
Der hentes juletræer til kirkerne i morgen. Der er købt lys med fjernbetjening.
Personalet holder julefrokost fredag.
Ingen bemærkninger fra de øvrige medarbejdergrupper.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Pengene er ved at være brugt, så der er ikke så meget arbejde at berette om.
Der skal ny køkkenbordplade i Sognegården – tilbud indhentes.
Der er kommet nye skodder i vinduerne på kirketårnet Strib kirke.
Aktivitetsudvalget:
Næste møde den 23. januar
Byggeudvalget:
a) Vejlby kirke – opstartsmødet med arkitekt 22.11.18
Der er uddelt et notat fra mødet, hvori der redegøres for de aftaler der indtil nu er
lavet, blandt andet en estimeret tidsplan.
b) Røjleskov kirke – Kapelrenoveringen, byggeriets stade
Der er uddelt tilsynsrapport, og renoveringen skrider frem efter planen.
6. Gudstjenestens liturgi
Dåbens plads i højmessen
Dåben forbliver på sin plads før prædiken, i Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat.
7. Personalekonsulent
Stillingtagen til samarbejdet om fælles personalekonsulent i Assens, Midtfyn og Middelfart provstier
MR vil gerne deltage i samarbejdet omkring fælles personalekonsulent i Assens,
Midtfyn og Middelfart provsti.
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8. Kirkegårdsvedtægt
Gennemgang og godkendelse af revideret kirkegårdsvedtægt
Diverse bemærkninger til kirkegårdsvedtægten blev drøftet.
Et underudvalg bestående af ledende graver, kirkeværge og formand for
ejendomsudvalget, gennemgår diverse rettelser sammen.
Kirkegårdsvedtægten gennemgås igen til næste møde.
9. Kollektlisten 2019
Forslag til ændringer i forhold til kollektliste 2018
Ingen forslag til ændringer.
10. Mødekalender 2019
Godkendelse af forslag til mødekalender for 2019
Det fremsendte forslag er godkendt – med ”rullende” ugedage
11. Valg til enkeltposter for det kommende år
Følgende er på valg: Formand / Næstformand / Kasserer / Kirkeværge / Kontaktperson / Sekretær
/ Bygningssagkyndig / Bemyndiget medunderskriver
Bente Nørgård-Sørensen er valgt som sekretær under Jes Rønn Hansens orlov.
Alle andre er genvalgt på deres respektive poster.
Evt. ændringer i udvalg
Der er ingen ændringer i udvalgene.
12. Eventuelt
Der er som sædvanligt uddeling af juledekorationer i Røjleskov sogn.
Julehjælp fordeles efter behov.
Der indkøbes en ny alba til Strib kirke.

Referent: Jes / Svend Aage

