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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 03.02.22
Tilstede: Frants Torp Madsen, Svend Aage Jensen, Rikke Kølby Christensen, Jens Bang Nielsen,
Marianne Lykke Larsen, Jens Otto Nielsen, Mette Rasmussen, Hans Graversen, (Jes Rønn
Hansen i sidste del af mødet)
Afbud: Søren Mommsen, Henrik Møller, Bente Luise Toft, Bente Nørgård-Sørensen,
Kenneth Hakala
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Fra Højskolesangbogen ”I sne står urt og busk i skjul”
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 24.11.21
Referatet godkendt uden bemærkninger
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provstiet – PU-mødereferater 08.12.21 og 12.01.22
Kontrakten for kalkning af kirkerne i provstiet er fornyet for ny 4-årig periode;
Vejlby kirke står for tur igen i 2025
Forlængelse af forpagtningsaftalen på kirkens jord i Vejlby for 2 år er godkendt.
Personalekonsulenten vil fremover også rådgive i Fåborg provsti.
Udvidelse af kordegnesamarbejdet i Middelfart området – udkast til Vedtægt – eventuelle
bemærkninger til det udvidede samarbejde
Menighedsrådet hilser udvidelsen velkommen. Orientering om kommentarer til
vedtægtsudkastet. Endelig vedtægt kommer til godkendelse senere.
Nyt fra Stiftet – orientering om plan for lade stander ved p-pladserne
Opfyldelsen af Ladestanderbekendtgørelsen vil blive løst samlet for Fyens Stift;
provsten i Middelfart er tovholder på projektet.
Bekendtgørelsen kræver, at der inden 1. jan. 2025 er en ladestander på alle p-pladser
med mere end 20 pladser.
Ændring af sognegrænse ved ejendom på Mellemmarkvej 27 – eventuelle bemærkninger hertil
Ændringen betyder, at der overføres 4345 m2 fra Vejlby til Røjleskov sogn;
sognegrænsen får derved endnu et knæk.
Menighedsrådet har ingen bemærkninger hertil, hvilket vil blive meddelt
Kirkeministeriet
Ophør af corona-restriktioner
Enighed om at vi i kirkerne og i Sognegården fortsat vil stille håndsprit til rådighed.
Kontaktperson
Ingen særlige bemærkninger
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Kirkeværge
Rørskaden i våbenhuset ved Vejlby kirke er anmeldt til forsikringsenheden.
Erstatning afventes.
Præsterne
(ingen præster tilstede)
Under Bentes sygdom passes embedet af Jes med hjælp fra bl.a. Hanne Drejer
Medarbejderrepræsentant
Til den ledige gravermedhjælperstilling er der kommet mange ansøgninger;
ansøgningsfrist til 14. febr.
Ung pige i praktik 20 timer/uge. Anden gravermedhjælper på kursus i 3 uger.
Kræfterne bruges pt. på omlægning af Vejlby kirkegård nord for kirken.
Tilfredshed fra øvrige medarbejdergrupper uden yderligere kommentarer.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget
Orientering om planer for 2022
Våbenhuset i Vejlby under indvendig istandsættelse.
Der ventes besøg af kirkegårdskonsulenten den 22. febr. på Strib kirkegård.
Der vil i 2022 være fokus på kirkegårdene samt udskiftning af møbler i Sognegården.
Stillingtagen til tilbud om lydanlæg i Røjleskov kirke
Tilbuddet fra Oticon på ca. 39.000 kr. accepteres til snarlig montering. Der søges
tilskud fra Oticon fonden i lighed med tidligere.
Betaling fra forsikringsselskab af alle omkostninger ved vandskade på Øster Alle 1B
søges afklaret.
Aktivitetsudvalget
Orientering om planer for 2022
Forårskoncerten 12.03 og den fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 06.06 kort
omtalt.
Fastlæggelse af datoer for udsatte arrangementer – forslag:
Turen til Vingstedcenter for personale og MR – fredag den 25. marts 2022 (15 -21)
Dato accepteret trods hindringer for enkelte personer, men vanskeligt at finde
alternative datoer.
Der vil snarest blive udsendt indbydelse med ret kort frist for tilmelding for hurtigst
muligt at få overblik over muligt antal deltagere.
Markering af personalejubilæer – søndag den 13. marts (efter højmessen i Strib kirke)
Dato accepteret og afstemt med jubilarerne.
Et udvalg bestående af Frants, Kristine, Christel og Jes er tidligere nedsat til dette
arrangement – genvalg på alle poster!
Kirkejordsudvalget
Tillæg til forpagtningskontrakt godkendt af provstiudvalget – forlænget til 31.12.23
Der blev henvist til artikel i seneste udgave af ”Menighedsrådenes Blad” som
inspiration til kommende udvalgsmøde.
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Kirkebygningsudvalget
Evaluering af mødet 25.01.22 med biskop og provst
8 fra menighedsrådet deltog sammen med biskop og provst og en konsulent fra
stiftsadministrationen.
Et meget positivt og interessant møde, og som biskoppen udtrykte det – ”værd at gå
videre med”.
Det blev anbefalet, at sagen kommer med på en kommende konsulentrunde med
deltagelse af bl.a. kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet.
Plan for næste skridt
Der er indsendt anmodning om at komme med på en af de kommende
konsulentrunder (se mailboks på DAP)
Der skal forberedes materiale til konsulentrunden, som forhåbentlig finder sted primo
juni 2022.
Kirkebladsudvalget
Nyt medlem af udvalget - Birgit Albeck.
Velkommen med tak fra menighedsrådet
6. Eventuelt
Indsamlinger efter kollektlisten kunne også annonceres ved arrangementer som
koncerter og møder med fri entre – tages op på næste MR møde.
Forslag om ”visions-punkt” på dagsorden til kommende MR møder til opsamling på
den fortsat udsatte visionsaften.
Brug af kirkebil til gudstjenester i alle tre kirker kan frit benyttes af alle – se notits i
kirkebladet.

Referent: Svend Aage

