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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 27.04.22
Tilstede: Frants Torp Madsen, Svend Aage Jensen, Rikke Kølby Christensen, Jens Bang Nielsen,
Marianne Lykke Larsen, Jens Otto Nielsen, Hans Graversen, Søren Mommsen, Kenneth Hakala,
Jes Rønn Hansen, Hanne Drejer, Mette Rasmussen, Bente Nørgård-Sørensen
Afbud: Henrik Møller
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Højskolesangbogen nr. 283 ”Jeg vælger mig april”
2. Bemærkninger til dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 22.03.22
Referat godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provstiet – PU mødereferat 23.03.22 og 20.04.22
• Gias-priser venter til det nye vurderingssystem til timetallet på kirkegårdene er
afprøvet.
• Provstiet har købt et provstihus i Brogade i Middelfart. Det skal bl.a. også
bruges til den fælles Personregistrering.
• Der er budgetmøde med provstiudvalget 18. august kl. 10.30.
• Der er udsendt en vejledning vedr. anvendelse af 5 % midler.
•
Kirkehøjskole i Sognegården lørdag den 21.01.23
Kirkehøjskolen er velkommen her i Strib 21. januar. Provstiudvalget giver op til
4000,- til at dække omkostningerne ved arrangementet.
Kontaktperson
Referat fra medarbejdermøde 30.03.22
Referatet er sendt rundt.
MUS-samtaler er næsten afsluttet.
Per er genvalgt som arbejdsmiljørepræsentant
Kirkeværge
Kirkeværgen videregiver modtaget ros til tilstanden på kirkegården i Vejlby
Præsterne
Hanne redegjorde for de planer der er lagt i forbindelse med Jes’s udsendelse som
feltpræst og Bentes gradvise tilbagevenden efter sygdomsperioden.
Jes fortalte, at han synes vi manglede præster i den vestlige del af Middelfart
Kommune, hvor befolkningstilvæksten er stærk. Det affødte en længere snak om,
hvad man kunne gøre, for at støtte de for få præstestillinger.
Formanden vil følge op med sondering til øvrige menighedsråd i området og til provst.
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Medarbejderrepræsentant
JO videregav en hilsen fra Bente Luise, som glæder sig til at komme tilbage til
arbejdet.
Christel har været på kursus, ”kirkeliv i tjenesten for næsten”.
Kristine har arbejdet videre med Mobilpay, så det nu bliver mere fleksibelt og mere
anvendeligt; små visitkort og QR kode.
De sidste ”TDC-scale-numre” er nu afskaffet.
Renovering af Vejlby Kirkegård er ved at være færdig. Der kommer en staudekonsulent og der bliver tilplantet ca. 90 m2 med blomster.
Vandtrykket i vandhanerne på kirkegårdene i Strib og Røjleskov er meget lavt, fordi
rørene i jorden er sat til af ælde.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget
Referat fra møde 20.04.22
Rapporten fra kirkegårdskonsulenten udvirker i første omgang, at området langs
Røjlemosevej tilplantes.
a) Beslutning om ombetrækning af stole eller indkøb af nye stole
Det blev besluttet at købe 50 nye Trinidad stole (uden armlæn) til Sognegården.
b) Beslutning om standardopstilling af borde og stole i sal 1 og 2
Det blev besluttet, at der ikke skal være fast bordopstilling, men personalet opfordres
til i høj grad at bede brugerne om, selv at sætte borde på den ønskede placering,
både før og efter et arrangement. Ved udlejning præciseres det, hvordan bordene
ønskes placeret ved aflevering.
Det bemærkes og understreges, at kommunikation med personalet altid sker gennem
menighedsrådets kontaktperson.
c) Fastlæggelse af dato for det årlige syn
Den årlige synsforretning løber af stablen mandag den 30. maj.
Indkøb til kirker, kirkegårde og øvrige bygninger koordineres altid med formanden for
ejendomsudvalget, således at flere personer ikke arbejder på den samme sag.
Aktivitetsudvalget
Referat fra møder
Møde 5. april. Referat kommer. Der kommer mere om efterårets planer til næste MRmøde.
Kirkejordsudvalget
Evt. nyt fra udvalget
Der kommer en uformel snak med en entreprenør om, hvad forskellige projekter vil
komme til at koste.
Kirkebygningsudvalget
Materiale indsendt til Stift med anmodning om konsulentudtalelser
Det indsendte ligger på DAP, og torsdag den 2. juni kommer der en konsulentrunde,
hvor Strib får besøg.
6. Økonomi
Kvartalsrapport pr. 31.03.22 og Bemærkningerne hertil
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Varmebudget er overskredet, hvilket ikke er overraskende, verdens nuværende
situation taget i betragtning. Det er den væsentligste årsag til driftsunderskud lige nu.
7. Fjernvarme
Beslutning om bindende tilmelding til Middelfart Fjernvarme for kirker, Sognegård og præstegård
MR sætter processen i gang med hensigt på at blive tilsluttet fjernvarmen.
8. Eventuelt
Hanne foreslår at MR begynder at overveje anskaffelse af nye Højskolesangbøger.
9. Visioner for menighedsrådsarbejdet
Inspiration i sognenes forskellighed? eller skal der ensrettes?
Diakoni – menighedspleje
Drøftet – og på næste møde fortsættes med diakoni og menighedspleje.

Referent: Jes / Svend Aage

