Side 1 af 3

Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 30.03.17
Tilstede: Hans Graversen, Marianne Lykke Larsen, Lydia Kragh-Hansen, Kenneth Hakala, Bente
Nørgård-Sørensen, Svend Aage Jensen, Bente Luise Toft, Freddie Rosenfeld, Jes Rønn Hansen,
Karen Urbak, Hans Martin Hansen
Afbud: Karen Margrethe Junge, Søren Nørgård-Sørensen, Jens Otto Nielsen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Mødet indledtes med højskolesangbogens nr. 285: ”Det er forår og alting klippes ned”
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra mødet 22.02.17
Referat godkendt
4. Regnskab 2016
Gennemgang af regnskab ved regnskabsfører Gunvor Schmidt
Drøftelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet gennemgået, godkendt og underskrevet.
5. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti, PU møde den 28.02.17
Referatet kan ses på DAP –
- honorarændringerne er godkendt
- overførsel af overskud fra nye vinduer i Strib kirke til tilbygning Sognegården er
godkendt
Indledende budgetsamråd 28.03.17
Der blev fortalt lidt om de finurlige momsregler. Der var lidt om kirkens døgn og
omkring budget 2018. Budgetrammerne kommer til at ligne 2017.
Langtidsplanlægningen over anlægsprojekter opdateret.
Møde vedr. ny aftale om regnskabsføring 29.03.17
Regnskabsføreren bruger flere timer end det der er budgetteret med i den oprindelige
aftale. Tidsforbruget skyldes højere revisionskrav og stort forbrug i forbindelse med
mange spørgsmål om lønudbetalinger, specielt til korene. Ny aftale er baseret på
timeforbrug, som følges tæt hver måned.
Ændringer i menighedsrådet
Lilli Larsen er udtrådt af MR, og i stedet er Søren Nørgård-Sørensen indtrådt.
Takkekort
Takkekort fra Inge Lise Corfitz (80 års fødselsdag)
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Kontaktperson
Kort refereret fra det afholdte medarbejdermøde.
Der har også været afholdt møde med kirkesangerne.
Kirkeværge
Kirkeværgen har modtaget en klage over et gravsted på Vejlby Kirkegård. Klagen var
berettiget, men var et sammenfald af en række uheldige omstændigheder.
Kontaktpersonen skriver et svar på klagen. Vedligeholdelse af tidligere præsters
gravsteder drøftet – spørgsmål om fripladser undersøges nærmere.
Præsterne
Ikke noget særligt.
Medarbejderrepræsentant
Graverne har været til temadag, hvor der blandt andet var et indlæg om stauder.
Foredragsholderen vil gerne komme til Strib og fortælle mere.
Omlægningen af kirkegården ved Vejlby kirke skrider fremad. JO lover det vil være
pænt til påske. Udplantning af hornvioler ligger lige for.
Der skal sendes en påskehilsen til Gitte, der desværre stadig er sygemeldt. (Hans
Graversen står for det).
6. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Orglet i Vejlby: Der følges op på, hvor slemt det er med orglet, da det ikke blev renset
sidst det blev repareret.
Trappen på kirkegården Strib: (Vangerne): Arbejdet er ikke sat i gang endnu, da
jorden er for fugtig.
Vedr. fugt i kirkerne: Det skyldes mange ting, bl.a. klimaændringer, og de
vedligeholdelses-olier der nu anvendes, som ikke længere indeholder den gift som før
i tiden holdt skimmelsvamp væk. Det vi kan gøre indtil videre, er at sørge for rigtig
god udluftning i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.
Hvad man skal gøre fremadrettet er der mange forskellige holdninger til.
De udførte foranstaltninger i Vejlby og Røjleskov kirker følges nøje de kommende
måneder.
Aktivitetsudvalget:
Referat fra møde 09.03.17
Menighedsrådet har ingen bemærkninger til referatet.
Marianne orienterede kort om ”spise-sammen-gruppen”, hvor der pt. desværre er
venteliste.
Kirkens døgn 8.-9. sept. 2017 - Invitation til Salmehær og Salmestomp
Formanden orienterede om arrangementet og opfordrede
menighedsrådsmedlemmerne til at tilmelde sig nogle af arrangementerne.
Byggeudvalget:
Notat fra udvalgsmøde 08.03.17
Der er ryddet op i depotrummene og i containeren.
Der er bestilt skiltning (Arno skilte), der afventes forslag til godkendelse.
Varmen i tilbygningen virker stadig ikke som den skal.
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Rampen foran døren til præstekontorerne er heller ikke rettet til.
Wifi-koderne til det trådløse netværk ophænges ved whiteboard-tavlerne.
Indvielsen
Ingen bemærkninger.
Evt. andre udvalg:
Forslag om nedsættelse af udvalg for udsmykning af Sognegården
Udvalg: Bente Toft, Jes Rønn Hansen, Karen Margrethe og Bente Nørgård-Sørensen.
7. Urnenedsættelser
Drøftelse foranlediget af henvendelse udefra vedr. tidspunkter for urnenedsættelse
Tidspunkter for urnenedsættelser defineres nærmere i en kommende revision af
kirkegårdsvedtægten. Som udgangspunkt skal urner nedsættes på hverdage indenfor
normal arbejdstid, og kun i særlige tilfælde kan der aftales andre tidspunkter.
8. Hjertestarter
Ny forespørgsel om udendørs hjertestarter ved Sognegården sponsoreret gennem ”Kunsten at
redde liv”
Menighedsrådet vil gerne sige ja til at få en udendørs hjertestarter.
Den årlige udgift til forsikring, service og forbrug af el til det udendørs skab andrager
små 2.000 kr.
9. Personale
Ansættelse af medhjælp til Sognegården
Der har været 40 ansøgninger. Der har været 3 til samtale. Den der i første omgang
blev valgt har trukket sig. Der skal indkaldes til nye samtaler i begyndelsen af næste
uge.
10. Eventuelt
Der blev lavet en opfordring om, at man lavede nogle visions- og temadage i
menighedsrådet og i menighedsrådet sammen med personalet. Trivselsudvalget vil
gøre nogle overvejelser desangående.
Konfirmandernes navne og adresse skal ligges ind på hjemmesiden.
Kirkesangbogen har fremlagt en reklame for sig selv.
Man kan også få smykker med folkekirkens logo nu… :-/
Der kan indkøbes ”100 salmer” til de andre kirke, under forudsætning af, at de ikke
bliver transporteret i en grøn arla-kasse.
Lidt snak om antal af udmeldinger.
Der er visitats på søndag. Husk at møde op i Strib kirke kl. 10.30
Referent: Jes / Svend Aage

