
Dato for møde: 25.7O.20L7

Tidspunkt: L7.00-18.30
Mødested : Ejby Praestegård

Menighedsrådsm Øde

Ejby sogn 25.I0.2017

Til menighedsrådsmedlemmer, og præst,

kasserer og medarbejderrepræsentant.
Jens Chr. Rothmann (JCR) Præst

Jens Ferold Helbo (JH) Formand

Finn Hviid (FH) Næstformand
lnge Have (lH) Kasserer

Anna Marie Gren (AMG) Kontaktperson
Jane VigsØ (JV) Præstegårdsudvalg
Hanne Dons Andersen (HD) Præstegårdsudvalg

Preben Hansen (PH) Kirkeværge

Helle J6rgensen (HJ jderrepræsentant
Afbud: Finn Hviid, Preben Hansen ikke mødt

tzt. Godkendelse af dagsorden: dagsorden med ændringer er godkendt.

Nyt punkt 127: Faelles Præstesekretær & 128:Julekoncert i Kirken & 129 Lukket møde

122. ORIENTERING
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sidste møde)

Hjemmeside (Har ikke kunnet nås til dette møde)

Vi håber at den nye hjemmeside kan præsenteres til novembermødet.

Jf. sidste møde er der indkøbt klaver & Højttaler til Kirken

Præst: det kniber med rengøring men JCR finder en løsning' Konfirmander starter i morgen' '
Spejder cT i Ejby kirke søndag. 9. klasse på besøg i kirken i morgen.

Medarbejderrepræsentant: Vi ringer på reformatlonsdagen som biskoppen opfordrer til.

Kontaktperson: kursus iforvaltningsloven og offentlighedsloven. Lederuddannelsen.

Strikkeklubben med dåbsklude ll deltagere første 8ang.
Kirkeværge: intet
Provstiudvalg: intet
Præstegårdsudvalg: møde tirsdag den 31. med vej og teknik.

Kirkeblad: Dead-line til næste nr. var 15. oktober. Der indkaldes til møde.

Samarbejdende sogne: Møde d. 1, november iHarndrup-Opfølgning på Gospelarrangement:

Forslag om Gospel-koncert inden næste års Workshop.

123. Regnskab og budget for 2018: Kvartalsrapport forventes først klar til næste møde. I det endelige

budget 2018 er der 6000 og senere 8000 i overskud der placeres på en konto der hedder kirkeligt
udviklingsarbejde, som kan bruges til forskellige tilbud til fx ældre der gerne vil en tur i kirke.

Dermed er budget 2018 godkendt af menighedsrådet.
124. rjul 2018: Datoer der pt. er kendt & fastsættelse af dato for MENIGHEDSMøDE. Hanne

lnviterede:



dsmødet:viafventerbeslutningfraBalslevMRhhvt8/4eller
16/5. Der skal indføres et "medarbejdermøde". På næste mØde samler vi trådene, alle opfordres

til at sende kendte datoer til Hanne Dons. MR ønsker at deltage i velkomsten at konfirmander

fremover.
125. CloUe - springvand hvor langt er vi nået? (Jane har sendt orientering herom) Kunstneren er

kontaktet han går i gang nu og vi holder løbende kontakt. Punktet kommer fast på dagsordenen

til den er færdig.
126. åndstuen. (Er udsendt). Oplæget drøftes i

præstegårdsudvalget. MR foreslår at præstegårdsudvalget drøfter hvem og hvordan man skal

styre hvem og hvornår man bruger lokalet. Udkastet ændres til at man afleverer lokalet i samme

stand som de modtages. MR Ønsker ikke at der skal være skriftlige aftaler som Finn foreslog. Vi

tager det op på næste møde sammen med Balslev. Der indkaldes til mØde i præstegårdsudvalget

inden næste MR møde.

127. F-U"" pr*rt"*t retær. Der har været afholdt møde d. 23.oktober i arbejdsgruppen mellem de 4

pastorater, og der foreligger nu et udkast til behandling i Menighedsrådene. Udkast udsendes

særskilt som bilag til mødet. Anna Marie redegjorde for den økonomiske forpligtelse vi får ved

ansættelse af en fælles kordegn. Ved ansættelse vil vi, sammen med Balslev få en merudgift på

kr. 26.000 til 28.000 pr år. Jens gør opmærksom på, at det er en kordegne-funktion og ikke en

sekretær, som der står i oplægget. Stillingsudkastet ttiuer senat viAe

L28. lutet<oniert i kirken - Skal vi have lidt messingorkestermusik? Tilbud fra Messingmonopolet er

udsendt. 14. marts forsøger vi at få en koncert i klrt<en mea Messing

L29. Lukket møde (Lønforhand ling)

130. Lukket mØde (Kirkegård) ifm. SlØjfning af gravsted. Brevet bliver sent pr mail

131. S,g"Mbererdersyngjulenind.DerskalværeetfastmØdepkt.derhedder
aktivitet i den nærmeste fremtid. Organisten har 30 jubilæum den 1. jan 18.

L32. Evt.5.

Fælles med Balslev: - lntet fællesmØde

Film-klub kl. 18.55: Matthæus-evangeliet
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