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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 22.03.22
Tilstede: Frants Torp Madsen, Svend Aage Jensen, Rikke Kølby Christensen, Jens Bang Nielsen,
Marianne Lykke Larsen, Jens Otto Nielsen, Hans Graversen, Søren Mommsen, Henrik Møller,
Kenneth Hakala, Gunvor Schmidt til og med pkt. 4
Afbud: Jes Rønn Hansen, Hanne Drejer, Mette Rasmussen, Bente Nørgård-Sørensen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Sang nr. 266 fra Højskolesangbogen ”Det er i dag et vejr – et solskinsvejr”
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 03.02.22
Referatet godkendt uden bemærkninger
4. Årsregnskab 2021
Gennemgang af årsregnskab 2021 ved regnskabsfører Gunvor Schmidt.
Drøftelse og godkendelse af årsregnskabet.
Årsregnskabet med bemærkninger blev gennemgået og kommenteret.
Regnskabet blev godkendt.
Årsregnskabet er afleveret til økonomiportalen den: 11-03-2022 08.20
5. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provstiet – PU-mødereferat 23.02.22 - Genberegning af GIAS priser på kirkegårdene (kan
vi selv, eller skal vi have hjælp udefra) – orientering om vikarpræst – orientering om Ladestandere
Genberegning af GIAS priser på kirkegårdene ønsker menighedsrådet udsat et års tid
på grund af de igangværende større omlægninger. Der sendes brev til provstiet med
anmodning herom.
Provsten meddeler, at Fyens Stift har truffet aftale med pastor Hanne Drejer om at
vikariere i pastoratet således:
1. marts – 14. maj 2022, mens Bente Luise From Toft er sygemeldt
15. maj – 15. november 2022, hvor Jes Rønn Hansen er udsendt.
Nyt fra Fyens Stift – ny kontorchef – ny revisor til kirkekasserne (fra regnskab 2022)
Der henvises til den digitale arbejdsplads for yderligere oplysninger.
Kontaktperson
Medarbejdermøde den 30. marts. Plan for MUS og APV under udarbejdelse.
Kirkeværge
Det har været meget givende at deltage i Kirkegårdskonferencen for nylig på Nyborg
Strand.
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Præsterne
Ingen indlæg.
Medarbejderrepræsentant
Omlægningen på Vejlby kirkegård nærmer sig sin afslutning. Der vurderes på valg af
de rette planter til de tomme gravsteder. Plantning af sommerblomster i fuld gang.
Ny gravermedhjælper starter 1. april.
Ingen meldinger fra øvrige personalegrupper.
6. Udvalgene
Ejendomsudvalget
Orientering om: Lydanlæg i Røjleskov kirke og Besøg af kirkegårdskonsulent
Lydanlægget i Røjleskov kirke er installeret. Mikrofonbehov og -type aftales nærmere
med præsterne.
Der blev orienteret om rapporter fra kirkegårdskonsulent Fanny Møller vedrørende
henholdsvis Strib og Vejlby kirkegårde.
Rapporterne lever ikke helt op til udvalgets forventninger. Udvalget vil drøfte
rapporterne og derudfra komme med forslag til det videre forløb.
Besigtigelse af forholdene kan evt. kombineres med kommende synsforretning.
Vurdering af forslag og tilbud på nye stole til Sognegården – beslutning om videre forløb
Der er udstillet 7 stole til vurdering af såvel personale som brugere af Sognegården;
de udfyldte vurderingsskemaer peger lidt i alle retninger uden klar favorit og med
adskillige forslag til ombetrækning af de nuværende stole.
Udvalget vil se nærmere på vurderingerne (der kan fortsat prøves stole og udfyldes
vurderingsskemaer) og der indhentes tilbud på ombetrækning af nuværende stole.
Ved de kommende APV skal de mange ommøbleringer i salene indgå.
Aktivitetsudvalget
Nyt fra udvalget
Mette havde sendt en mail med orientering om programmet for arrangement for
menighedsråd og medarbejdere på Vingstedcentret på fredag 25.03.22. Der bliver 19
deltagere.
Ellers intet nyt.
Kirkejordsudvalget
Nyt fra udvalget
Henvendelse fra Lokalrådet i Vejlby og omegn videregivet til udvalget med opfordring
til fælles drøftelse af lokale interesser i at skabe mere natur.
Udvalget arbejder videre med bl.a. mulighed for etablering af en lille sø i det lave
område.
Kirkebygningsudvalget
Materiale til konsulentrunden i juni – udkast til kirkebygningshistorikken i Strib
Kort orientering og drøftelse af udkastet med visning af de tidligere tegninger af
forslag til udvidelse og forslag til ny kirke. Udkastet vil snarest blive færdiggjort og
fremsendt til Fyens Stift som forberedelse til konsulentrunden – forhåbentlig primo
juni 2022.
7. Indsamling ved koncerter og lignende
Forslag om, at der ved koncerter og lignende med fri entre opfordres til bidrag til indsamlinger efter
kollektlisten
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Opfordringen viderebringes af den person, som ”takker af” ved arrangementet.
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Det blev også besluttet, at der skal laves små ”visitkort” med nummer på MobilePay.
8. Visioner for menighedsrådsarbejdet
Forslag om at drøfte visioner og målsætninger for ét valgt emne ad gangen på kommende
menighedsrådsmøder.
Drøftelse af udkast til emneliste - og valg af emne til næste menighedsrådsmøde.
Drøftelse af emnelisten, der ikke er udtømmende og sagtens kan suppleres.
På kommende menighedsrådsmøde vil vi forsøge med disse emner:
Inspiration fra sognenes forskellighed
Diakoni – menighedspleje
9. Eventuelt
Advarsel om at der lige nu er mange fupmails i omløb – pas på med at åbne og svar
endelig ikke på noget.
Opfordring til at spare på energiforbruget på alle lokaliteter – i særdeleshed på
varmen – måske kan temperaturen godt sænkes en grad eller to.

Referent: Svend Aage

