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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 19.08.21
Tilstede: Frants Torp Madsen, Mette Rasmussen, Kenneth Hakala, Svend Aage Jensen, Marianne
Lykke Larsen, Rikke Kølby Christensen, Søren Mommsen, Hans Graversen, Jens Bang Nielsen,
Jes Rønn Hansen
Afbud: Bente Nørgård-Sørensen, Henrik Møller, Jens Otto Nielsen, Bente Luise Toft
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Introduktion til Brandsoft-kalenderen af Sognemedhjælperen
2. Bemærkninger til dagsorden
ingen bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 26.05.21
referat godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Bemærkninger til sommerens notater 05.06, 17.06, 14.07, 22.07 og 01.08
Formanden vil forsøge at planlægge arrangementer og møder udenfor normal
arbejdstid, med mindre mange medarbejdere skal deltage.
Brev fra Fyns Stift Bispeembede 12.07.21 og svar på samme
Formanden bemærker, at man i MR aldrig har modtaget skrivelsen fra Stiftet før
brevet af den 12. juli gør opmærksom på det. Vi lader sagen ligger.
Invitation til profilmøde i Gamborg den 09.08.21
De to præster var til stede til mødet.
Der var afskedsgudstjeneste for præsten i Kauslunde-Gamborg søndag den 15.
august, og formanden takkede Jette Rosendal for tjenesten, og udtrykte vores velvilje
overfor et fortsat godt samarbejde med Kauslunde-Gamborg pastorat.
Der er kommet en plan for ansættelsesproceduren for ny præst i Kauslunde-Gamborg,
blandt andet med en oversigt over hvornår der ligger møder og prøveprædikener, som
vi kan deltage i – med udtaleret – men dog ikke med stemmeret.
Fra Provstiet - PU møde den 09.06.21 – møder med menighedsrådene
Mødet var udmærket. De større og omkostningskrævende opgaver nævnt. Blandt
andet var der en debat med PU om muligheden for en ny kirke i Strib.
Budgetsamråd og valgmøde den 26.08.21 (valg til provstiudvalg m.m.)
Menighedsrådet har modtaget indbydelsen, og mange fra menighedsrådet deltager.
Der skal opstilles kandidater til provstiudvalget (PU). Kandidater til PU foreslås af
menighedsrådsmedlemmer. Bliver der afstemning, og der skal vælges 6 læge
medlemmer, har hvert MR-medlem en stemmeseddel, hvor der er mulighed for at
stemme på op til 5 kandidater. Provstiets præster opstiller deres egen liste.
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Andet: Middelfart Fjernvarme har endnu ikke meldt tilbage med oplysninger om,
hvorvidt det er økonomisk rentabelt at etablere fjernvarme i vores bygninger.
Kontaktperson
Kirkesangerstillingen har været slået op, og der har d.d. været stemmeprøve og
ansættelsessamtale med tre sangere. En er valgt – og en præsentation af den nye
kirkesanger vil blive sendt rundt, når ansættelsespapirerne er underskrevet.
Menighedsrådet giver provstiets personalekonsulent Hanne Rosendal fuldmagt til at
forhandle ansættelsesaftalen på plads med Dansk Kirkemusiker forening.
Kirkeværge
Kirkerne skal være låst op inden for graverens normale arbejdstid.
Præsterne
Præsterne får i september og november en praktikant fra pastoralseminariet.
Præsterne ser frem til at der kommer ny præst i Kauslunde-Gamborg og ser frem til
samarbejdet.
Konfirmand-holdene er fordelt, således at Bente har to klasser fra Strib Skole +
autismesporet, og Jes har en klasse fra Strib Skole + heldagsklassen fra Aulby Skole.
Medarbejderrepræsentant
Anton Due er blevet fastansat gravermedhjælper.
Der har været to andre mulige FGU-elever, som af forskellige årsager har opgivet det
”grønne” igen. Ferierne er ved at være afviklet, så der igen er fuld kraft til kamp mod
ukrudt, græs og hækklipning. Det har været en stor hjælp at kunne bruge vikarer ved
de mange ekstra tjenester under coronaen.
Der er ikke yderligere fra andre personalegrupper.
5. Covid-19 situationen
Seneste nyt fra Kirkeministeriet 11.08.21
Den 14. august blev alle areal- og afstandskrav ophævet. Vi skal dog stadig være
påpasselige med hygiejne, rengøring, udluftning og afstand.
6. Udskudte arrangementer grundet covid 19
Fastlægge dato for:
Fernisering af kunstværk til Sognegården (gave)
Afsløring af kunstværket i Sognegården den 14. november efter gudstjenesten i Strib
kirke.
Mærkedage for medarbejdere
9. januar 2022 holdes der gudstjeneste i Strib kirke kl. 10.30 med efterfølgende
markering af to 25-års jubilarer blandt medarbejderne.
Evt. markering af nyt tag på Vejlby kirke
I foråret 2022 skal der være en lille markering af Vejlby kirkes nye tag og renovering.
Efter en gudstjeneste bliver der en lille kirkegårdsvandring og en lille forfriskning i
Våbenhuset.
7. Udvalgene
Ejendomsudvalget
Referat fra møde 08.06.21
Kort om de synsudsatte arbejder (Røjleskov kirke o.a.)
Røjleskov kirke er færdig-fuget. Der er udskiftet 150 sten. Henrik Møller har fulgt og
afsluttet arbejdet fint med en rapport.
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Forskellige maler-arbejder er sat i gang. (Vinduer, skodder, porte)
Orientering om fugtskaden i præsteboligen på Øster Alle 1A
Der er lavet en tæthedsprøve af installationen, og der er ikke flere utætheder i
rørsystemet. Der er også lavet et tilbud på, hvad der skal til for at få væggen tørret
og udskiftet de ting i badeværelset, der skal skiftes. Vi har bedt en advokat rådgive os
i det videre forløb med henblik på erstatning fra entreprenør.
Der holdes et ejendomsudvalgsmøde den 6. oktober om eventuelle nye planer for
Strib Kirkegård.
Aktivitetsudvalget
Referat fra møde 09.06.21 og den ”17.08.21” – fastlæggelse af dato for udflugt i 2022
Fra referatet kan bemærkes at man gerne vil lave et ”ryste-sammen ”-arrangement
den 21. januar 2022. Arrangementet er for menighedsrådsmedlemmer og
medarbejdere.
Kirkejordsudvalget
Evt. nyt fra udvalget
Der er intet nyt pt.
8. Ny kirke i Strib
Resume af ”Vejledning om processen ved opførelse af kirker” og Nedsættelse af udvalg
Et udvalg er nedsat der foreløbig består af: Søren Mommsen, Jens Bang Nielsen,
Svend Aage Jensen, Jes Rønn Hansen. Udvalget kan suppleres. Søren Mommsen
indkalder til udvalgets første møde.
9. Økonomi
Halvårsrapport pr. 30.06.21 - Bemærkninger til rapporten
Der er pt et driftsoverskud på 164.000 kr.
Rapport og bemærkninger til rapport underskrevet og returneret for videresendelse til
provsti.
10. Visioner for menighedsrådsarbejdet
Drøftelser og evt. fastsættelse af tidspunkt for særligt visionsmøde
Menighedsrådet er enige om, at vi med hinanden trænger til at få gennemdrøftet
menighedsrådets arbejdsgange og vores visioner for kirkelivet i sognene. Det bliver
torsdag den 11. november kl. 18.00. Der indledes med fællesspisning.
11. Eventuelt
Fyens Menighedsrådsforening udgiver snart et nyt program, hvori der udbydes en lang
række kurser, som er relevante for mange forskellige arbejdsområder.
Landsforeningen har også forskellige udbud.

Referent: Jes / Svend Aage

