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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 29.01.19
Tilstede: 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,
Hanne Drejer
Afbud: ingen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Særlig velkomst til Hanne Drejer, fungerende sognepræst under Jes’s udstationering.
”Det er hvidt herude”
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen.
3. Godkendelse af referat fra mødet 27.11.18
Godkendt.
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – PU møde 22.01.19
Et tilskud fra energipuljen til medfinansiering af Røjleskov Kapellet.
Indledende budgetsamråd aflyst.
Stillingtagen til henvendelse vedr. tildeling af gravsted på Strib kirkegård, mail af 03.12.18
Svar afsendes; ønskerne kan ikke efterkommes.
Stillingtagen til henvendelse vedr. evt. opstart af ”cirkel for mødre”, mail af 12.12.18
Udgår - ansøgningen er trukket tilbage.
Tilbud om organisering af Sogneindsamlingen 2019 fra Middelfart, mail af 05.01.19
Der takkes ja til tilbuddet. (10.03.19)
Kontaktperson
Medarbejdermøde i januar.
APV gennemarbejdet. Ønske om ergonomikursus.
Ønske om vaskemaskine.
Foldedørene i Sognegården er ikke optimale, går trægt i gulvsporet.
Problem med salmetavle i Vejlby kirke.
Lys ved Vejlby kirke mangler.
Referat fra medarbejdermøder kommer fremover til alle i MR.
Kirkeværge
Intet.
Præsterne
Skole-kirkesamarbejde er kommet i gang med projekt om kirkegårde.
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Konfirmandundervisning starter op igen efter vinterferien.
Hanna Drejer befinder sig godt på kontoret i Sognegården.
Medarbejderrepræsentant
Alle gravere er på beskæringskursus i indeværende uge.
Små mangler i de nye toiletter er ordnet.
Den lave dør i Røjleskov toilettet er blevet markeret.
Ingen særlige bemærkninger fra øvrige medarbejdergrupper.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Referat fra seneste udvalgsmøde
Referat udsendt til alle. Referatet blev gennemgået.
Hegn mod gangsti ved Strib kirkegård renoveres.
Teknikrummet i Sognegården skal ordnes med mærkning og oversigt over
installationerne. EL og VVS kontaktes.
Aktivitetsudvalget:
Referat fra seneste udvalgsmøde
Referat udsendt til alle. Referatet kort gennemgået.
Med hensyn til opgavefordeling, herunder ved hverdagsgudstjenester (onsdagskirken)
blev der henvist til Vedtægt for Aktivitetsudvalget.
Byggeudvalget:
a) Vejlby kirke – nyt tag
Oplæg er fremsendt til formanden d.d.
Byggeudvalget mødes snarest for gennemgang med arkitekt.
b) Røjleskov kirke – Kapelrenoveringen er afsluttet; opgørelse sendt til provsti
Slutopgørelsen er taget til efterretning.
6. Gudstjenestens liturgi
Lægmands medvirken ved kirkebønnen (pkt. 7 i Ritualbogen)
Debatteret. Muligheder undersøges, så alt vil ske på en værdig måde.
7. Menighedsmødet den 03.02.19
Drøftelse af dagsorden
Dagsorden som tidligere med de obligatoriske punkter. Derefter drøftelse.
8. Kirkegårdsvedtægt
Gennemgang og godkendelse af nyt revideret forslag til kirkegårdsvedtægt
Nyt forkortet oplæg fremlagt.
Overlap med bl.a. vedtægterne for kirkeværgen er slettet.
Der henvises generelt til plejeplanen.
Efter drøftelse af oplæg og små ændringer blev oplægget godkendt.
9. Eventuelt
Adresseliste godkendt med rettelser.
Udvalgene gennemgået; revideret oversigt udsendes.
Tilbud om konferenser og kurser.
Referent: Bente Nørgård-Sørensen / Svend Aage

