
Menighedsrådsmøde

Ejby sogn

Til menighedsrådsmedlemmer, og præst, 
kasserer og medarbejderrepræsentant.
Til menighedsrådsmedlemmer, præst, 
kasserer og medarbejderrepræsentant: 
Jens Helbo (JH), Formand;  Finn Hviid 
(FH), Næstformand; 
Inge Have(IH), Kasserer; 
Anna Marie Gren (AMG) Kontaktperson; 
Hanne Dons (HD), Præstegårdsudvalget; 
 Jane Vigsø (JV), Præstegårdsudvalget;  
Jens Rothmann (JCR), Præst;
Preben Hansen (PH), Kirkeværge; 
Helle Jørgensen (HJ), Medarbejderrepr.

Dato for møde: 24. januar 2018-01-24
Tidspunkt: 18.00
Mødested: Ejby Præstegård 

MØDET HOLDES UMIDDELBART 
EFTER ”NYTÅRSKUR” i 
præstegården.

Afbud: AMG Inviterede: 

1 Godkendelse af dagsorden
Der er behov for behandling af forslag vedr. Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
samt 2. behandling af Vedtægt for kirkeværge.  
Indstilling: Ændring af dagsorden godkendes som flg.:
Nyt pkt. 9: Nedsættelse af Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
Nyt pkt. 10: Vedtægt for Kirke- og Kirkegårdsudvalg (1. behandling)
Nyt pkt. 11: Valg af 3 medlemmer til nyt kirke- og kirkegårdsudvalg
Nyt pkt. 12: 2. behandling af vedtægt for kirkeværge.
De tidligere nr. 9-11 bliver herefter: 
Tidligere nr. 9 Lukket møde udgår
Tidligere pkt. 10: Næste møde – bliver nyt pkt. 13
Tidligere pkt. 11: Evt. – bliver nyt pkt. 14
Beslutning: indstilling godkendt

2 Formand:
 Kursusdage (reflektionsmøder) – Jens Præst og JH har mødtes om 

opgaven, og arbejder videre med forslag til møde ultimo Maj med 
TEMA: Gudstjeneste 
Evt. skubbes til august evt med Hanne Drejer. 

 Generalforsamling i Menighedsrådsforeningen på Fyn: orientering 
taget til efterretning.

 Samarbejde mellem Menighedsråd – Kontorchef Asger Gefeke fra 
Fyns Stift har tilbudt at komme forbi ved vores næste møde d. 28. 
februar, hvor også Balslev bør inviteres til at deltage for at have det 
samme udgangspunkt for at udarbejde en vedtægt for samarbejde 
(Kap. 8 i Lov om Menighedsråd). 
Vi holder fast i aftalen med Asger Gefeke.

Præst: konfirmandweekend 2. feb hvor konfirmanderne overnatter i 
kirken. Vi har haft mange begravelser det sidste halve år.
Medarbejderrepræsentant: intet
Kontaktperson: Graver deltager i staudekursus, Organist deltager i kursus.
Aftale om tjenestedragt til kirkesanger underskrevet.



Kirkeværge: Intet
Provstiudvalg: ekstra ord. Provstesyn på graverfaciliteterne. Man 
anerkendte at faciliteterne uhensigtsmæssige. Det skal på et møde i 
provstiudvalget. Der er indledende budgetsamråd den 13. marts.
Præstegårdsudvalg: der har ikke været noget møde siden sidst, der skal 
indkaldes til et snart. Der er ønske om at dagsorden og referat tages op på
næste møde
Kasserer: kvartalsrapport tages med på næste møde. Vores regnskaber 
skal være godkendt af revisoren inden 30. marts. 
Kirkeblad: hvis der er nogen der har noget til bladet er der deadline den 
14. feb
Samarbejdende sogne: Orientering om planlægningsmøde i Husby torsdag d. 
18.1. Der er lavet program indtil november md. Den bliver sendt rundt pr mail.

3 Fælles kordegn
Sagsbeskrivelse: På møde i Brenderup d. 11.1. blev det besluttet at arbejde 
videre med et samarbejde om ansættelse af fælles Kordegn. Det blev vedtaget at 
Fjelsted-Harndrup bliver ansættende myndighed og kordegnen fysisk skal have 
arbejdsplads i Gelsted. Der kan evt. blive tale om en 1 årig forsøgsperiode. Der 
blev nedsat et udvalg med en repræsentant fra hvert menighedsråd. Udvalget har 
til opgave at udarbejde en stillingsbeskrivelse og har mandat til at tage de 
nødvendige beslutninger. Når deres arbejde er færdigt, præsenterer de det hver 
især i eget menighedsråd, hvor det forventes at der kan tages den endelige 
beslutning om, at få funktionen sat i gang.
Udvalget består af:
- Brenderup-Indslev - Karin
- Tanderup - Gerda
- Gelsted - Per Andersen
- Ejby - Anna Marie
- Balslev - Jørgen
- Fjelsted-Harndrup - Gunner Lorentsen 
Indstilling: Tages til efterretning
Beslutning: taget til efterretning
Sagsansvarlig: AMG & JH 

4 Menighedsmøde
Sagsbeskrivelse: 
Menighedsmøde iht. LBM § 41 er i år fastsat til onsdag d. 18. april kl. 19 i 
konfirmandstuen. Vi skal være opmærksom på (stk. 5) at annonceringen skal sikre
at så mange som muligt bliver oplyst om mødets afholdelse, og at der i 
offentliggørelsen anføres, hvilke emner der skal behandles på mødet. For at sikre 
dette foreslås at der udarbejdes en folder til de forskellige grupper af borgere, som
i det forløbne år har været i berøring med kirken: dåbsforældre, viede, forældre til 
konfirmander & minikonfirmander, medlemmer i ældreklubben, filmklubben, 
strikkeklubben og evt. andre. 
Formålet med mødet er at vi skal ”redegør for sidste års regnskab og det 
kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i
det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år”.
Menighedsmødet afholdes ikke som fælles menighedsmøde (jf. § 41 stk. 3)
Indstilling: 

1. Der laves et program for menighedsmødet hvor de enkelte 
aktivitetsområder præsenteres af dem, der har stået for dem i årets løb.  

2. Invitationerne forelægges på MR-møde d. 28. marts og udsendes omkring 



1.4.
Beslutning: Taget til efterretning. Vi gør færdig på februarmødet.
Sagsansvarlig: JH & Alle

5 Minikonfirmander
Sagsbeskrivelse: Da Fie har meddelt, at 2017 var sidste sæson, hvor hun kunne 
stå med ansvar for Minikonfirmander skal vi finde en person, der vil have det 
gennemgående ansvar – i samarbejde med MR-medlemmer og Jens Præst. 
Der er ”løse kandidater” i forslag og annonceres pt. via ”jungletrommerne” – 
senest ved mødet i april skal vi kunne tage stilling til, om det vil være nødvendigt 
med en ansøgerrunde, eller om der er fundet egnede kandidater, som MR kan 
forholde sig til. 
Indstilling: Tages til efterretning
Beslutning: vi beslutter om der skal være stillingsopslag til februar mødet.
Sagsansvarlig: JH & AMG

6 Honorarer til menighedsrådsmedlemmerne for 2018 (forslag til justering)
Sagsbeskrivelse:
Fra Anna Marie og Inge er der modtaget et forslag om 1) justering af honorarer for
2018:
- Formand ............................................. kr. 16.000
- Kasserer .............................................  kr.   9.500
- Kontaktperson .................................... kr.   7.500
- Kirkeværge ......................................... kr.    4.000
Og 2) at honorarstørrelse hvert år behandles som selvstændigt punkt ifm. 
Konstitueringsmødet.
Indstilling: Indstilles til godkendelse
Beslutning: indstilling godkendt
Sagsansvarlig: FN

7 Kunstforening:
Sagsbeskrivelse: Der er udarbejdet (og udsendt) et forslag til vedtægt for fælles 
kunstudvalg for Balslev og Ejby Menighedsråd. (Bilag herunder)
Indstilling: Forslag til vedtægt godkendes – og 2 personer far MR udpeges.
Beslutning: vi godkender de vedtægter der foreligger nu og afventer 
Balslevs kommentarer. Ejbys repræsentanter er IH og HD
Sagsansvarlig: HD

8 Visitats
Sagsbeskrivelse: Der foreslås en ”værtsgruppe” i  forhold til traktement under 
Visitats.
Indstilling: Udpeges 2-3 fra MR til opgaven
Beslutning: JV og HD er udpeget til at stå for visitatsen
Sagsansvarlig: JV og HD

9 Nedsættelse af Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
Sagsfremstilling
I henhold til Lov om Menighedsråd nr. 771 af 24/06/2013 skal der nedsættes et 
stående kirke—og kirkegårdsudvalg. 
Indstilling:  Udvalgets nedsættelse er et lovkrav, derfor foreslås det, at vi 
nedsætter et kirke- og kirkegårdsudvalg med øjeblikkelig ikrafttræden.
Beslutning: indstilling godkendt 



Sagsansvarlig: MR
10 Vedtægt for Kirke- og kirkegårdsudvalg

Sagsfremstilling:
Finn Nielsen og Jens Helbo har udarbejdet udkast til 1, behandling af vedtægt, som
foreslås godkendt, således at Kirke- og Kirkegårdsudvalget med det samme kan 
komme i gang. 2. behandling af vedtægten kan ske på efterfølgende møde. At 
udvalget kommer i gang nu vurderes at være af afgørende betydning som en 
støtte til kirkeværgens lovpligtige arbejde.
Indstilling: Det anbefales at vedtægtens 1. beh. godkendes 
Beslutning: godkendt og kommer til andenbehandling til februarmødet
Sagsansvarlig: FN

11 Valg af 3 medlemmer til nyt kirke- og kirkegårdsudvalg
Sagsfremstilling: Det vurderes at være af betydning at der er en daglig mulighed
for kontakt omkring kirken og kirkegården, derfor foreslås at Præsten indgår i 
udvalget sammen med næstformand og kontaktperson.
Indstilling: Næstformand, Præst og Kontaktperson foreslås til udvalget.
Beslutning: godkendt

12 Anden behandling af vedtægt for kirkeværge
Sagsfremstilling:     
er er tale om 2. behandling. 
Bemærkning til  § 9 i ”Vedtægt for Kirkeværge. ”Kirkeværgen fører ikke 
synsprotokollen” – Der har været spurgt til bestemmelsen. Når den opretholdes i 
forslaget her, skyldes det 2 årsager:

1. Protokollen er menighedsrådets/kirkegårdsudvalgets ansvar
2. Protokollens ordlyd indeholder reelt kirkeværgens arbejdsopgaver, som 

derfor ikke skal skrives af kirkeværgen selv. 
§ 10 & 11 foreslås slettet. De omhandler at Kirkeværgen har tilsyn med 
kirkegården (§ 10) og sørger for ajourførelse af vedtægt for kirkegården (§ 11). 
Disse punkter er indeholdt i den ny vedtægt for Kirke- og kirkegårdsudvalget § 2 
stk. 3.
§ 15: Det foreslås, at kirke- og Kirkegårdsudvalget tillægges ansvaret for 
inventarlisten – og har mulighed for konkret at uddelegere denne opgave. 
Indstilling     Det foreslås at vedtægten godkendes
Beslutning: godkendt

13 Næste møde: Sager til behandling på næste møde:.
1. Fællesmøde med Balslev kl. 17 og besøg af kontorchef Asger Gefeke fra 

Fyns Stift.
2. Nedsættelse af kirke- og Kirkegårdsudvalg
3. Vedtægt for Kirkeværge
4. AFTALER OM HVEM-GØR-HVAD: Ulvetimegudstjeneste d. 22.februar. 

JV handler: IH, JH og HD samt evt Thea 
14 Evt. 

”kirkegården for begyndere” evt. til april.
Menighedsrådet synes det er en god ide at næstformændene arbejder på en 
vedtægt for samarbejde mellem de to menighedsråd.



BILAG:

Vedtægter for samarbejdet om fælles kunstudvalg i Balslev og Ejby 
Menighedsråd.

Kunstudvalget består af 4 medlemmer med 2 medlemmer fra Balslev Menighedsråd og 2 
medlemmer fra Ejby Menighedsråd. 

Kunstudvalgets formål er at arrangere løbende udstillinger indenfor forskellige 
kunstgenrer i præstegårdens mødelokaler i de måneder af året, hvor der er aktiviteter. 
Der afholdes møder efter behov. Hvert enkelt medlem kan indkalde til møde.

De udstillende kunstnere arrangerer selv udstillingen i det område, de får anvist. 
Kunsterne kan ikke forvente salg af de udstillede genstande, men udelukkende 
promovering af deres kunst. 

Kunstudvalget kan beslutte at indkøbe kunst til mødelokalerne af kunst fra udstillere eller 
andre kunstnere. Indkøbene besluttes i enighed.

Enkeltindkøb over 8.000 kr. skal forelægges menighedsrådene til godkendelse.

Således godkendt af Således godkendt af
Balslev Menighedsråd Ejby Menighedsråd

Den Den

Underskrift: Underskrift:


