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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 24.03.21
Tilstede: Frants Torp Madsen, Mette Rasmussen, Kenneth Hakala, Svend Aage Jensen, Marianne
Lykke Larsen, Henrik Møller, Rikke Kølby Christensen, Bente Nørgård-Sørensen, Søren
Mommsen, Hans Graversen, Jens Bang Nielsen, Bente Luise Toft, Jes Rønn Hansen, Jens Otto
Nielsen
Afbud: ingen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Formanden bød velkommen og glædede sig over at man, efter megen palaver, endelig
kunne mødes. Fællessang udsættes til en anden god gang.
2. Bemærkninger til dagsorden
Der blev udtrykt ønske om at der kom et afslutningstidspunkt på møderne, for
eksempel kl. 21.00. Det var der bred opbakning til. Ellers ingen bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet blev allerede underskrevet ved det konstituerende møde sidst i november.
4. Orientering – siden sidst
Formand
Kort resume af væsentlige meddelelser og hændelser
Covid-19 har fyldt meget.
Der blev af formand og præster lavet ”nødplaner” omkring jul og nytår. Sidenhen er
næstformand og medarbejderrepræsentanten inddraget i det ”nødudvalg” der har
håndteret restriktionerne.
Der er blevet lavet afleveringsforretning for det nye tag på Vejlby kirke den 17. marts.
Der er en mangelliste. Der er for håndværkerne en frist til 31. marts for at rette de
mindre mangler, der udestår. Kirken skal – når det bliver lidt mildere – kalkes.
I Røjleskov kirke skal der fuges omkring tårnet, så der kommer også en periode med
stillads her i løbet af forår og sommer.
Vandhaner på kirkegårdene er forsynet med vandmålere, så man kan undgå at betale
vandafledningsafgift.
EWII sælger nu til os kun ”grøn” strøm, som er CO2 neutralt – ny 2-årig aftale.
Skrivelse fra provsten i Bogense, hvor han gør opmærksom på muligheden for at
anvende kirkejord til solceller, hvis arealet findes egnet. Skrivelsen er besvaret.
Anvendelse af kirkejorden i Vejlby tages op på det kommende møde.
Fra provstiudvalget (PU): De budgetoverskridelser, vi har haft på taget på Vejlby
kirke, er blevet godkendt af PU.
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Der er fra PU givet den første tilladelse til at man kan sætte ladestik til elbiler op ved
præsteboliger – efter retningslinjer fra stiftsøvrigheden.
Vores sognemedhjælper er blevet genvalgt som tillidsrepræsentant på Fyn.
Kontaktperson
I forbindelse med at en af kirkesangerne nærmer sig pensionsalderen, vil MR arbejde
på at ændre på ”kirkesanger-strukturen”, således at tjenesterne bliver fordelt lige
mellem to kirkesangere.
Kirkeværge
Kirkeværgen er ved at sætte sig ind i proceduren omkring kontrol af, om de
dødsanmeldelser der modtages fra begravelsesmyndigheden/sognepræst/kordegn er i
overensstemmelse med det, der er registreret i den elektroniske kirkegårdsprotokol.
(Brandsoft-systemet).
Præsterne
Konfirmand-undervisningen har været lidt en udfordring, da vi ikke har kunnet mødes
fysisk med konfirmanderne. Men vi er i gang – og da de fleste konfirmander har fået
konfirmationen udsat til september, er der tid til at indhente det forsømte.
Der aflyses/udsættes mange vielser og dåb i øjeblikket.
De korte gudstjenester (30 min) fungerer faktisk meget godt. Vi savner sang, men
den korte form kan eventuelt anvendes til hverdagsgudstjenester, når de almindelige
gudstjeneste-former vender tilbage.
Der holdes familiegudstjeneste (med ”løb”) palmesøndag i Strib. Der bliver en musikgudstjeneste langfredag i Strib og Vejlby kirker.
Der kan nu synges – udendørs – og med afstand. Det er meget vejrafhængigt, om det
er en mulighed i påsken. Men hvis vejret er godt, vil vi forsøge med en enkel eller to
salmer udendørs.
Medarbejderrepræsentant
Der er ikke så meget nyt fra personalet.
I øjeblikket er der en praktikant på kirkegårdene, udover den EGU-elev som er ansat.
Vinterfyret gravermedhjælper er genansat.
Der er plantet 1000 nye hækplanter, og lagt et utal af brosten, som forkant ved
gravsteder.
5. Covid-19 situationen
Opdaterede retningslinjer – gudstjenester, kirkelige handlinger og aktivitet i Sognegården.
De opdaterede retningslinjer ændrer intet – med undtagelse af udendørs
gudstjenester – i de retningslinjer, vi allerede har. Der kommer sandsynligvis ikke
noget nyt før efter påske.
Når nye detaljerede retningslinjer foreligger, kan der blive behov for et ekstraordinært
menighedsrådsmøde.
6. Forretningsorden
Drøftelse og godkendelse af opdateret forretningsorden.
Forretningsordenen er godkendt.
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Der var bemærkninger til § 12, stk. 3, hvori bestemmes at referatet udsendes dagen
efter mødet og underskrives på det følgende møde – evt. med bemærkninger.
Alternativet er færdiggørelse og underskrift samme aften. Forretningsordenen kan til
enhver tid diskuteres og ændres af menighedsrådet (skal ikke godkendes af nogen
højere myndighed)
Forretningsordenen vil blive lagt ud på DAP.
7. Nedsættelse af udvalg
Ejendomsudvalget: 4-5 personer (en af præsterne er på skift med i udvalget)
Marianne Lykke Larsen (indkalder til første møde)
Henrik Møller
Rikke Kølby Christensen
Søren Mommsen
Kenneth Hakala
Jes Rønn Hansen
Aktivitetsudvalget: 4-5 personer (+ fødte medlemmer organister, sognemedhjælper og en af
præsterne er på skift med i udvalget)
Hans Graversen (indkalder til første møde)
Frants Torp Madsen
Mette Rasmussen
Bente Luise Toft
Kristine Nüchel (sognemedhjælper)
Birgitte Skovmand (organist)
Helle Sørensen (organist)
Personaleudvalg: 4-5 personer (kontaktperson og formand er en del af udvalget)
Hans Graversen (Kontaktpersonen)
Svend Aage Jensen (Formanden)
Bente Nørgaard-Sørensen
Bente Luise Toft
Kirkebladsudvalg: 3-4 personer (ikke medlem af MR Torben Iversen fortsætter gerne)
Torben Iversen (ikke medlem af MR)
Sognemedhjælperen
Bente Nørgaard-Sørensen
Søren Nørgaard-Sørensen (ikke medlem af MR)
Ad hoc - udvalg: nedsættes efter behov – eks: byggeudvalg, medarbejderarrangement, udflugter,
udsmykningsudvalg, ny kirke i Strib og andet
Udvalg vil blive nedsat efter behov.
8. Vedtægter
Gennemgang og godkendelse af opdaterede vedtægter for kasserer og kirkeværge.
Vedtægterne er godkendt – og vil blive lagt ud på DAP
9. Mødeplan 2021
Godkendelse af forslag dateret 23.01.21
Forslaget er godkendt
10. Økonomi
Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2020
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
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11. Eventuelt
Når der er holdt et første møde (konstituerende) i udvalgene gives der besked til
formanden.
Der skal senere udarbejdes en regnskabsinstruks, hvori udvalgene figurerer.
Kort præsentation af menighedsrådet i kommende kirkeblad med fotos (deadline
bestemmes først, når nye retningslinjer foreligger.
Næste møde er den 22. april

Referent: Jes / Svend Aage

