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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 22.04.21
Tilstede: Frants Torp Madsen, Mette Rasmussen, Kenneth Hakala, Svend Aage Jensen, Marianne
Lykke Larsen, Henrik Møller, Rikke Kølby Christensen, Bente Nørgård-Sørensen, Hans
Graversen, Jens Bang Nielsen, Bente Luise Toft, Jes Rønn Hansen, Jens Otto Nielsen
Afbud: Søren Mommsen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Fællessangen må vente lidt endnu.
Henrik Møller kommer pga arbejde lidt senere.
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 24.03.21
Referat godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Provstiudvalgsmøde 13.04.21- Provstesyn i 2021
Kalkningsudvalgs-møde er udsat endnu engang.
Provstiaften er flyttet frem til uge 3 i år 2022.
Provsten skal med på bygningssyn i år. Synet er endnu ikke dato-sat.
Vores kirkekasses skyldige feriepenge (201.168 kr.) ved ny ferielov er indbetalt og
efterfølgende refunderet af provstikassen.
Fyns Stift – Webtilgængelighed – Folkekirkens forsikringsenhed
Vores webtilgængelighed er bragt i orden af Sognemedhjælperen (Godt arbejde af
Kristine).
Forsikringsbidraget 2022 (til Folkekirkens Forsikringsorden) er fastsat. Bidraget 70.902 kr. – er det samme som blev indbetalt for 2021.
Middelfart og Kerteminde provsti er lagt sammen.
Der forefindes en ny guide til byggesager på Stiftets hjemmeside.
Vejlby kirke – afsluttende arbejder vedrørende det nye tag
De sidste arbejder er endnu ikke færdig: Loftet i våbenhuset, tagstenene på p-pladsen
skal fjernes, enkelte fejlfarvede tagsten udskiftes.
Henvendelse fra Strib Bibliotek
Strib Bibliotek må gerne få de gamle stole og borde i Sognegården, når der bliver
mulighed for at anskaffe nyt møblement.
Kontaktperson
Intet nyt (andet under senere pkt.)
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Kirkeværge
Der var en vandhane på Strib kirkegård der løb – men nu ved de fleste, hvor
stophanen til de udvendige aftapningssteder forefindes. (Sort brønd nedenfor trappen
op til kapellet).
Præsterne
Glæder sig til de normale gudstjenester igen.
På et tidspunkt skal vi have en drøftelse af, hvilke ting fra Corona-tidens
gudstjenester der var positive oplevelser, og som vi måske skal tage med ind i den
kommende normale hverdag.
Konfirmationerne er udsat til september.
Der starter en sorggruppe for børn her i maj måned. Den ledes af Jes.
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderne har travlt med at luge ukrudt, slå græs, vande, plante
sommerblomster og varte præsterne op.
5. Covid-19 situationen
Opdaterede retningslinjer 14.04.21 – konsekvenser for gudstjenester, kirkelige handlinger og
aktivitet i Sognegården.
Kirkeministeriets retningslinjer er opdaterede 21. april 2021.
Der er løsnet op for forsamlingsforbuddet i kirken til gudstjenester og kirkelige
handlinger.
Der kan være op til 25 unge under 18 samlet indendørs i Sognegården, f.eks. til
konfirmationsforberedelse og minikonfirmander.
Kor kan godt begynde at øve indendørs, hvis der højst er 10 personer til stede og de
holder en afstand på 2 meter.
Skemaet der definerer Covid-19-begrænsningerne i kirkens lokaler, rettes til så det er
i overensstemmelse med de opdaterede retningslinjer af 21.april 2021. Skemaet
vedlægges dette referat.
Sognegården udlejes ikke til eksterne brugere før efter 1. august. Det skyldes
kirkeministeriets usikre og sene udmeldinger om retningslinjer for brug af kirkens
lokaler.
Hvis der skal være mulighed for at lufte ud og gøre rent mellem
gudstjenester/kirkelige handlinger, skal der være mindst 60 minutter mellem
tjenesterne i den samme kirke.
6. Udvalgene
Ejendomsudvalget
Referat fra møde 07.04.21
Kirketårn Røjleskov renoveres (Henrik Møller følger op)
Robotplæneklipper Vejlby Præstegård er indkøbt.
Ejendomsudvalgets ekskursion rundt på kirkegårdene den 17. marts gav mange gode
og inspirerende idéer til kirkegårdenes drift og udseende.
Aktivitetsudvalget
Udvalget havde brainstorm omkring idéer og aktiviteter. Der er aftalt et månedligt
møde. Det var et godt og spændende referat fra mødet 20.04.21
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Kirkebladsudvalg
Der sættes en deadline på 15. august til kirkebladet. Ambitionen er at den næste
udgave udkommer omkring den 1. september, evt. kort udgave – og igen omkring 1.
søndag i advent.
7. Kirkesangerstrukturen
Den historiske 3-deling af kirkesangerstillingen ved pastoratets 3 kirker ønskes ændret til, at
stillingen udfyldes af 2 ligestillede kirkesangere.
Menighedsrådet godkender ændringen i kirkesangerstrukturen, således at stillingen
udfyldes af 2 ligestillede kirkesangere.
8. Kirkejorden i Vejlby
Drøftelse af alternative anvendelsesmuligheder til den nuværende bortforpagtning.
Evt. nedsættelse af udvalg til videre undersøgelse af alternativer.
Af anvendelsesmuligheder blev følgende nævnt:
- Bortforpagtning som landbrugsjord – på kort eller lang sigt
- Beplantning i et eller andet omfang
- Bortforpagtning af jorden til solcelleanlæg – Nordfyns Provsti undersøger nærmere
- Jorden sælges
Frants præsenterede og beskrev et forslag til anvendelse af kirkegårdsjorden i Vejlby.
Der nedsættes et udvalg der skal arbejde videre på en detaljeret projektbeskrivelse,
muligheder for fondstilskud, økonomi osv.
Udvalget er: Frants, Jes, Bente Toft, Kenneth og Hans.
9. Økonomi
Kvartalsrapport pr. 31.03.21 – bemærkninger hertil
Taget til efterretning.
10. Gavepolitik
Orientering herom og valg af administrator
Gavepolitikken ændres, således at der gives en opmærksomhed ved alle runde
fødselsdage – fra 20 år og op
Jes er valgt som administrator af gavepolitikken.
11. Eventuelt
Pjece fra biskoppen med præsentation af stiftet.
Træer bag ved Sognegården (ned mod nabo) fælles på et tidspunkt. Træerne kan
blive liggende, hvor de falder.
12. Lukket Møde
Orientering fra personaleudvalgsmøde
Referent: Jes / Svend Aage

