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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 21.09.21
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, Jens Otto Nielsen, Bente Luise Toft
Afbud: Henrik Møller, Bente Nørgård-Sørensen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Der blev indledt med en sang. Højsk.339 ”Vi pløjed og vi så’de”
2. Bemærkninger til dagsorden
Formanden gjorde opmærksom på de informationer og bilag i h.t. bilagsoversigt, der
er tilgængelige på DAP (Den Digitale Arbejdsplads)
Ellers ingen bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 19.08.21
Ingen bemærkninger – referatet godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Notat fra budgetsamråd og orientering om resultat af valg til provstiudvalg m.v.
Medlemmer af det nye provstiudvalg og ny repræsentant i Stiftsråd blev nævnt.
Provstiudvalgsmøde 08.09.21 – relevante pkt. fra referatet
MR’s halvårsrapport blev taget til efterretning.
Den årlige budgetramme som vores MR har fået at råde over er: 4.774.286,- kr.
Taksterne på kirkegården stiger med 1,6 % gældende fra 1. januar 2022.
Skrivelse fra provsten 01.09.21 om Kirkelige handlinger og betjening af folkekirkemedlemmer
MR vil fortsat være opmærksom på den udfordring det giver betjeningen i vores
sogne, at Middelfart kirke er lukket. Hvis det bliver et stigende problem, vil MR rette
henvendelse til Middelfart MR.
Skrivelse fra provsten 06.09.21 om Samarbejde om personregistrering
MR går ind for et samarbejde om personregistrering – her i provstiet opdelt i tre
fælles kordegne-ansvars-områder svarende til de gamle kommuner, Ejby, Nørre Aaby
og Middelfart.
Kursusprogram 21/22
Med opfordring til at tilmelde sig relevante kurser.
Kontaktperson
Nyt om personale – tilgang og afgang
Der er taget afsked med to kirkesangere.
Hans Jørgen (gravermedhjælper i Vejlby) stopper her ved udgangen af september for
at gå på efterløn efter 32 års tjeneste.
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Der er ansat en ny kirkesanger (Thomas Thiim Christensen), som er kommet rigtig
godt fra start
Kirkeværge
Forpagtningsaftalen for kirkejorden i Vejlby fornyes med et år ad gangen.
De gamle protokoller fra kirkegårdene flyttes fra kirkeværgen og ned i arkiv-rum i
Sognegården – sammen med andet arkivmateriale fra tidligere kirkeværger
Præsterne
Præsterne udtrykte frustration over, at man – samtidig med at man var blevet pålagt
at passe Kauslunde-Gamborg – var blevet pålagt at afholde restferie. Det betyder det
facto, at der bliver en meget ”tynd” præstebetjening frem til 1. januar 2021. Jes skal
afvikle 24 dages ferie og en friweekend… og Bente afvikler i samme periode
friweekends og restferie.
Medarbejderrepræsentant
Der er stor glæde i Sognegården over, at der er kommet meget liv i huset igen. Det
gælder Babysalmesang, Legestue, Dagligstue og andre aktiviteter.
På graver-området er der travlhed pga. de ekstra tjenester – særligt i weekenderne.
Da Hans-Jørgen stopper i Vejlby, er der kommet en vikar til Vejlby (Ann). Det går
tilsyneladende udmærket. Vi har pt. ingen EGU elever.
Der er bestilt gran til grandækning.
Der skal sendes rykkere ud til kirkegårds-skyldnere.
Nationalmuseet har været på besøg i Vejlby Kirke i forbindelse med storværket
”Danmarks Kirker”. (Et værk man begyndte at skrive i 1927).
Der bliver fældet nogle udgåede nåletræer ud til Grønningen.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget
Referat fra møde 25.08.21 – evt. bemærkninger hertil
Det nævnte malerarbejde er stort set udført.
Vejlby Kirke er færdigkalket, og der er afleveringsforretning den 28.09.21 kl. 8.30
Aktivitetsudvalget
Evt. nyt
Godt besøgt Sogneaften tirsdag den 14. september.
Der blev mindet om turen til Vingsted for menighedsråd og medarbejdere den 21.
januar 2022 med afgang fra Sognegården kl. 15.00
Kirkejordsudvalget
Evt. nyt
Intet nyt.
Kirkebygningsudvalget
Fremlæggelse og drøftelse af indledende behovsanalyse
Menighedsrådets beslutning om det videre forløb
Den fremlagte analyse blev kommenteret og suppleret af flere.
Der er ikke fuldstændig enighed om, hvilke behov der er.
Et medlem synes ikke, at der er behov for ny kirke i Strib og et andet medlem er
forbeholden.
Der er i menighedsrådet bred opbakning til, at udvalget arbejder videre med
mulighederne for at bygge ny kirke i Strib.
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6. Økonomi
Budgetrammer for 2022 – tidsplan og budget proces
De bevilligede ligningsmidler er nævnt under pkt. 4.
Det specificerede og godkendte budget 2022 skal indsendes senest den 15. november
Fastlæggelse af dato for udarbejdelse af budget 2022 til godkendelse på oktober mødet følgende datoer er bragt i forslag: 7., 13., 14., 25. og 26. oktober
Mødet bliver tirsdag den 26. oktober kl. 17.00 i Sognegården
Revisionsprotokollat og Revisionspåtegning til årsregnskab 2020
Godkendelse af den skriftlige redegørelse til revisionsbemærkninger
Vilkår for revisionsopgaven blev behandlet på mødet og underskrevet.
Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2020 blev behandlet og godkendt på mødet
med underskrift.
Den skriftlige redegørelse til revisionsbemærkningerne blev godkendt.
Konsekvensen af bemærkninger, som vi tager til efterretning, vil blive drøftet på et
kommende menighedsrådsmøde – herunder ændringer i gavepolitikken

Orientering om slutregnskab for projekt nyt tag på Vejlby kirke
Opgørelsen blev taget til efterretning.
7. Eventuelt
Intet at berette
Referent: Jes / Svend Aage

