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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 31.08.17
Tilstede: Hans Graversen, Lydia Kragh-Hansen, Kenneth Hakala, Bente Nørgård-Sørensen,
Svend Aage Jensen, Bente Luise Toft, Jes Rønn Hansen, Hans Martin Hansen, Karen Margrethe
Junge, Søren Nørgård-Sørensen, Jens Otto Nielsen, Karen Urbak, Freddie Rosenfeld
Afbud: Marianne Lykke Larsen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Der indledtes med sang ”Du gav mig O Herre!”
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra mødet 16.05.17
Under pkt. 4: Det er kirkeværgevedtægten der skal ændres, og ikke kirkegårdsvedtægten.
4. Orientering – siden sidst
Formand
Orienteringen til MR fra 17.06.17
Formanden gør opmærksom på, at der i de foreløbige budgettal for 2018 er nogle
indtægter som vi har haft i 2017, som vi ikke kan regne med i 2018. (Hjemfaldne
gravstedskapitaler og ”underskud”).
Nyt fra provsti – PU møde 06.06.17 og 24.08.17 – formandsmøde 13.06.17
Træet ved Vejlby kirke må gerne fældes iflg. PU
Kalkningssamarbejdet i provstiet fortsætter. Der er lavet ny kontrakt med firmaet som
gælder hel frem til 2021.
Vores kvartalsrapport blev taget til efterretning.
Referater kan ses på DAP
Formandsmøde: Et uformelt møde mellem formændene 2 x årligt. Her kan man
snakke om lidt af hvert. Der blev talt om valg til PU og om ”fristifts-ordningen”, men
ingen ved endnu hvad dette indebærer. På Stiftsdagen lørdag den 30. september vil
der helt sikkert blevet fortalt mere. En af de ting der også blev drøftet var den store
”moppe-rapport”, som handler om præsternes arbejdsmiljø. (Kan findes på
www.folkekirken.dk)
Budgetsamråd 29.08.17 – og orienteringsmøde vedr. valg til PU (dagsorden på DAP)
Der blev udstukket rammer for budget 2018.
Det er relativt nemt med den økonomi, som Middelfart kommune har.
Til lønninger er det beløbet fra det foreløbige budget 2018, der er fremskrevet med
3,5 %.
Der er afsat 2.000.000 kr. som ekstra anlægsbevilling til projekter her i pastoratet Vejlby Kirkes tag, Vejlby Præstegård, og kapellet ved Røjleskov Kirke.
Der blev stemt nej til forslaget om ændring af kompetencer vedr.
personalenormeringer og fastlæggelse af budgetter.
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Der blev holdt et orienteringsmøde, hvor en ny liste til PU blev opstillet. Der er stadig
mulighed for at opstille en liste, som afleveres til formanden for valgbestyrelsen,
Svend Aage Jensen.
Overvejelser om ændring i kirkebogsføringen
Der er kommet et pålæg fra provsten om at finde en anden løsning på
kirkebogsføringen. En løsning kunne være at arbejde sammen med Middelfart og
Kauslunde-Gamborg. En løsning kunne også være at lægge det til Nørre Aaby. En
tredje mulighed er en lokal ansættelse. MR håber der kan laves en aftale med
Middelfart om fælles kirkebogsføring.
Status Hjertestarter
Sponsorer er på plads, og huset bliver snart beriget med en hjertestarter.
Status MobilePay (nr. 64446)
Mobilpay virker nu på 64446… Og den kan anvendes.
Klage over vedligeholdelse gravsted, beskæring af træ, MR svar
Der var en klage over en blodbøg-beskæring på Strib Kirkegård. Formanden og
kirkegårdslederen har svaret på klagen.
Biskoppens nyhedsbrev med bl.a. Landemode 30.09.17
Nyhedsbrevet kan læses på DAP. Formanden minder igen MR om ”Landemodet” den
30. september, som man opfordres til at deltage i.
Indbrud i redskabshus ved Røjleskov kirke
Den 28. juni var der indbrud, og der følges op sagen. Kvittering for anmeldelse ligger i
E-boks, og kirkeværgen følger op på forsikringssagen.
Ekstrapunkter: Meddelelse om ophør af sygedagpenge til gravermedhjælper, og der
skal søges igen.
Der er søgt tilladelse til at ansætte børn under 13 år (i kirkekoret). Den tilladelse er
givet.
Kontaktperson
Julie Dyg blev ansat her i Sognegården før sommerferien, men hun blev desværre
headhuntet til andet job kort efter. Der er ansat en midlertidig vikar, og her efter
sommer skal der laves en permanent løsning.
Kirkeværge
Arbejder med forsikringssagen (Redskabsskur Røjleskov). Oversvømmelse i Vejlby
Præstegårds kælder er også en forsikringssag. Det er vigtig at få det anmeldt og
kirkeværgen vil sørge for det.
Præsterne
Gudstjenesteplan er sendt rundt. MR synes der skal holdes en højmesse den 31.
december kl. 10.30 i Vejlby.
”Gudstjenesten” af Henrik Christiansen og Olav C. Lindegaard købes til indkøb i
kirkerne. ”Nøgle” til kirke, folkekirke og gudstjeneste kan købes til konfirmandundervisning.
Jes redegjorde for en klage han via biskoppen havde fået fra en sækkepibespiller
(som han havde afvist) ved en begravelse. Dette førte til en længere debat omkring
menighedsrådets ansvar for at værne præsterne og de kirkelige handlinger og
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gudstjenester fra ”eventmageri”. Præsterne laver et oplæg til, hvorledes en sådan
”etik” kunne se ud.
Medarbejderrepræsentant
Der er en gammel arbejdsskadesag, som der stadig arbejdes på.
Ved Vejlby Præstegård står der i skellet ind til Villy et stort gammelt piletræ, som
ødelægger afløbene. (Hvilket måske var årsagen til kælderoversvømmelsen i
præstegården). MR synes det vil være ok at fælde træet.
Mht. grandækning og arbejdstilsyn er der nogle problemer med arbejdsmiljø og
arbejdsstillinger. Gravergruppen vil gerne på et kursus omkring det problem i oktober,
og det synes MR er en god ide.
Der kommer kørestolsramper til Røjleskov kirke i næste uge.
Der er fra kirkegården sendt ”rykkere” ud til dårlige betalere. (5 rykkere… de 4 af dem
er gamle kendinge).
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Seneste referat (og resume fra Marianne)
Referat af den 7/6. Der skal laves en prioritering af de arbejder, der resterer. Der
kommer snarest slutregnskab for tilbygning til Sognegård, og derefter skal der
prioriteres efter de økonomiske muligheder. Der er også hensatte midler, der evt. kan
anvendes.
Der er fremsat et ønske om afstribning af P-plads ved Røjleskov kirke.
Aktivitetsudvalget:
Møde den 30.08.17
Der er udsendt referat af mødet den 30. august 2017. Karen Margrethe gennemgik
kort den nærmeste tids planlægning.
Trivselsudvalget:
Der arbejdes på en trivselsdag.
Byggeudvalget:
Nyt forslag til skiltning ved Sognegården
Forslaget er godkendt med enkelte bemærkninger. (Handicapskilt på et toiletskilt)
Afslutning af sagen
Opgørelse forventes indenfor et par uger.
Andre udvalg Kirkeblad? Udsmykning af Sognegård?
Et nyt kirkeblad er på vej.
Der indkaldes snarest muligt til møde i ”Udsmyknings-udvalget”
6. Personale
Medhjælperstillingen i Sognegården – hvad gør vi?
Kontaktpersonen redegjorde for planen i den nærmeste fremtid. Personaleudvalget
indkaldes i næste uge. Man kunne evt. indgå i et samarbejde med Middelfart kirke om
at opnormere stillingen, så den kunne blive mere attraktiv.
Ansættelse af ny gravermedhjælper (efter Gittes død 07.07.17)
Stillingen er slået op efter reglerne. Formanden gør dog opmærksom på, at stillingen
ikke er en stilling på en bestemt kirkegård, men til pastoratets kirkegårde.
Der er pt. kommet 56 ansøgninger. Stillingen besættes efter reglerne.
Stillingtagen til ansættelse af praktikant på kirkegårdene (oplæg fra Hans G og Jens Otto)
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MR bakker op omkring det initiativ som ledende graver og kontaktperson har sat i
søen.
7. Udlån af lokale i Sognegården
Forespørgsel fra Middelfart Kommune, sundhedsplejen om lån af lokale til forældrecafe
(småbørnsforældre) 2 gange om måneden fra kl. 16 til kl. 18
MR er indstillet på at udleje mødesalen mandag eftermiddag formedelst en plovmand.
8. Økonomi
Kvartalsrapport pr. 30.06.17 med kommentarer
Driftsoverskud på ca. 94.000,- Det ser udmærket ud.
Budgetopfølgning pr. 31.07.17
Driftsoverskud på ca. 78.000,- Vi følger nogenlunde budgetterne.
Ny regnskabsinstruks til underskrift
Regnskabsinstruksen sendes rundt til underskrift
9. Kommende større anlægsopgaver
Drøftelse af plan for:
a) Udskiftning af tag Vejlby kirke
Udvalg: Kenneth, Marianne, Freddie, Svend Aage, Jes.
b) Toiletbygning ved Røjleskov kirke, sløjfning af kapel
Udvalg: Kenneth, Marianne, Freddie, Svend Aage, Jes.
c) Vejlby præstegård – evt. salg eller renovering
Bente giver udtryk for, at familien gerne vil blive boende og have præstegården
renoveret – og det bakkes op af MR.
Udvalg: Bente Toft, Karen Margrethe, Marianne, Svend Aage.
10. Eventuelt
Formanden gjorde opmærksom på, at Bente Toft har skrevet en kronik i KD den 29.
juni, som er interessant.
Jes gjorde opmærksom på varmeproblemer på præstekontorer. Svend Aage vil
kontakte rådgiver og høre, hvad der er af muligheder.
Bente gav lidt information omkring projektet med ”Konfirmander på Fattiggården”.

Referent: Jes

