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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 26.05.21
Tilstede: Frants Torp Madsen, Mette Rasmussen, Kenneth Hakala, Svend Aage Jensen, Marianne
Lykke Larsen, Henrik Møller, Rikke Kølby Christensen, Søren Mommsen, Hans Graversen, Jens
Bang Nielsen, Bente Luise Toft, Jens Otto Nielsen
Afbud: Bente Nørgård-Sørensen, Jes Rønn Hansen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Vi må vente lidt endnu på den indledende sang / salme
2. Bemærkninger til dagsorden
Nyt pkt. 4A: Stillingtagen til den kommende fjernvarme.
Ellers ingen bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 22.04.21
I det udsendte referat var der fejlagtigt skrevet Middelfart i stedet for Nyborg som
sammenlagt med Kerteminde nu er et provsti.
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra Stift og Provsti
Der er ikke indgået meget nyt – Nyhedsbrev og pinsehilsen fra biskoppen nævnt – ses
på DAP. Dagens møde med biskop og provst om nye samarbejdsformer præsterne
imellem i Middelfart området forløb godt – notat fra biskoppen udsendes
efterfølgende.
Provstimødet den 12. maj omtaler alene kvartalsrapporten og provstesynet den 20.
maj.
Budgetsamråd og valg til provstiudvalg den 26. august 2021
Budgetsamrådet til august bliver for alle MR medlemmer (ellers er budgetsamråd
normalt kun for form., kasserer og regnskabsfører) da der samtidigt er
orienteringsmøde om valg til provstiudvalget. Der skal vælges 6 læge medlemmer.
Indkaldelse med program udsendes senere.
Det nye menighedsråd er registreret i Middelfart Sparekasse – alle skal fremsende ID
Kasserer og formand var i Sparekassen den 6. maj og fik registreringerne ajourført.
Jens følger op på manglende ID fra enkelte medlemmer.
Kontaktperson
Ingen bemærkninger.
Kirkeværge
Har arbejdet lidt med evt. ændringer på Strib kirkegård til videre drøftelse i
Ejendomsudvalget.
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Præsterne
Bente beretter om de mange tjenester og udfordringen med at få det hele til at
hænge sammen. Fra august er der håb om, at dåb igen kan blive en del af
gudstjenesten. Lørdagene er godt besat fremover og nok en ekstra udfordring under
vakancen i Kauslunde Gamborg efter ferien. Ros og anerkendelse til kirkepersonalet
for ageren i forbindelse med barnebegravelse.
Medarbejderrepræsentant
I Sognegården er der stor glæde over, at der nu igen er mulighed for samvær.
Der er ønske om flaskekøler til øl og vand, når nu mindesamvær formodentlig snart
kan starte op igen.
Kirkesangerne og organister er glade for sang igen i kirkerne og for genoptaget
korarbejde.
Kirkegården er udfordret af vejret – en kamp mod ukrudtet. Sommerblomster på vej.
De mange ekstra tjenester i tiden kræver nu og da vikar – MR bakker op om brug af
vikar. Ny praktikant er i gang.
4A. Stillingtagen til kommende fjernvarme
Menighedsrådet tilkendegiver over Middelfart Fjernvarme interesse i tilslutning af Strib
kirke og Sognegård, Vejlby kirke og Præstegård og Røjleskov kirke, og afventer
nærmere økonomiske beregninger inden MR mødet i august.
5. Covid-19 situationen
Gudstjenester, kirkelige handlinger og aktivitet i Sognegården hen over sommeren ud fra kendte
retningslinjer.
De seneste udmeldte retningslinjer er fra 21. maj 2021.
Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 indendørs (gældende for Sognegården) og 100
udendørs. Afstandsregler og hygiejne skal varetages som hidtil.
I kirkerne er der ingen ændringer – samme arealkrav og afstand som hidtil.
Til gudstjenesterne fastholder menighedsrådet det gældende maks. antal deltagere på
42 personer i Vejlby kirke og 20 personer i Strib og Røjleskov kirker.
6. Udvalgene
Ejendomsudvalget
Drøftelse af protokol fra provstesynet den 20.05.21
Gennemgang af kortfattet protokol – det må vi tage som en anerkendelse af god
vedligeholdelse. Marianne overfører til sædvanlig oversigt og sender til alle.
Orientering fra møde i kalkningsudvalget den 17.05.21
Procedurerne for afrensning og kalkning blev gennemgået. Vejlby kirke er d.d.
besigtiget af rådgiver og kalkningsentreprenør (og Marianne og Svend Aage) for aftale
om metode og omfang af afrensning. Afrensning og algebehandling udføres indenfor
de næste par uger.
Reparation af fuger på Røjleskov kirke stater op nu – Henrik følger op på sagen incl.
Ganshorns anbefalinger til arbejdets udførelse.
Aktivitetsudvalget
Evt. nyt
Næste møde er aftalt til den 9. juni 21.
Forslag om turarrangement for menighedsråd og medarbejdere blev bakket op.
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Kirkebladsudvalget
Intet nyt – udover den aftalte deadline den 15. august.
Kirkejordsudvalget
Orientering og evt. referat fra møde
Frants orienterede om forslag med trædesti rundt om området i varierende udgaver.
Opfodring til udvalget om at orienterer forpagter om planer og evt. inddrage forpagter
heri – og også for at aftale den videre forpagtning.
Eventuelle frivillige bidrag af den ene eller anden art fra de lokale blev nævnt – også
for at lodde interesse hos de lokale.
Udvalget arbejder videre med forslagene.
Nyt udvalg.
På førstkommende møde nedsættes et udvalg til at arbejde med Ny kirke i Strib
7. Økonomi
Gennemgang og godkendelse af ”Regnskabsinstruks for folkekirkens lokale kasser”
Kort gennemgang – Regnskabsinstruksen godkendt.
Og den interne ”Oversigt over godkendelsesberettigede”.
Kort orienteret om ideen med denne oversigt, som er en ajourføring af tidligere
udgave.
Budget 22 møder med provstiudvalget i august måned
Alle menighedsråd indkaldes hver for sig til møder med provstiudvalget.
Hensigten med møderne er en drøftelse af ønsker og behov for 2022 budgettet.
Efter provstiudvalgsmødet den 9. juni vil der blive udsendt mødetidspunkt og en kort
dagsorden.
Alle der har tid og lyst kan deltage i dette møde.
8. Eventuelt
Manglende oprydning ved diget, hvor stillads for tagarbejdet har stået.
Bente og Helle fortsætter samarbejde med medarbejder på Strib Skole.
Materialet fra Kirke Skole samarbejdet anbefalet – professionelt og godt materiale.
9. Lukket Møde
Orientering fra seneste personaleudvalgsmøde
Referent: Svend Aage

