
Menighedsrådsm Øde

Ejby sogn

Til menighedsrådsmedlemmer, og præst, kasserer
og medarbejderrepræsentant.
Til menighedsrådsmedlemmer, præst, kasserer og
medarbejderrepræsentant: Jens Helbo (JH), For-

mand; Finn Hviid (FH), Næstformand; lnge Have,

Kasserer; Anna Marie Gren (AMG) Kontaktperson;
Hanne Dons (HD), Præstegårdsudvalgeq Jane Vig-
sø (JV), Præstegårdsudvalget; Jens Rothmann
(JCR), Præst;Preben Hansen (PH), Kirkeværge;
Helle Jøreensen (HJ), Medarbeiderrepr.

Dato for møde: 2L.O3.2OL8

Tidspunkt:17.00
Mødested: Ejby Præstegård

nibuci: Anna Marie Gren inviterede:

15 Godkendelse af dagsorden.
BeslutninB: Dagsordenen godkendt med de til tilføjede punkter.

16 ORIENTERING FRA

Formand : Der indkøbes konfi rma ndsalmebog til konfi rmanderne.
Præst: Orientering om forløb af ældreklubbens 50 års jubilæum. Varsling om lockout. Hilsen fra
biskoppen vedr. visitats. Ejby kirke har arvet.
Medarbejderrepraesentant: Pia og Helle har vaeret til Kirkens Forum med bl.a. fokus på kirkegårds-

vedtægter. Pia bliver sandsynligvis strejkeramt og det øvrige personale lockoutet.
Næstformand: Der afholdes møde i morgen med forslag til grundlag for det videre samarbejde
mellem de 2 menighedsråd. Der holdes møde i kirkegårdsudvalget den 5.4.

Kirkeværge: Der afholdes kirkesyn 7. april.
Provstiudvalg: Der er afholdt budgetsamråd den 13.3. i Middelfart. Provsten er positiv over for
ændring af graverfaci liteter.
Præstegårdsudvalg: Mødet i februar er udsat. Der skal afholdes fællesmøde om præstegårdens r

budget og økonomi.
Kirkeblad: Kirkebladet er blevet trykt og klar tilfordeling.
Samarbejdende sogne: Der er mange arrangementer på vej. Der afholdes stort fælllesmøde for
samtliee menishedsråd den 15.5.

L7 Vals af sekretær til MR-møderne
Sagsbeskrivelse:
Helle Jørgensen har anmodet om at blive fritaget for at være sekretær ved MR-møderne, hvorfor
der skalvælges en ny. Helle Jørgensen fortsætter som medarbejderrepræsentant i Ejby MR.

lndstilling:
Det indstilles, at anmodningen imødekommes, samt at Hanne Dons Andersen vælges til ny sekre-

tær.
Beslutning: Hanne fortsætter som sekretær ved udvalgsmøderne. Der indkøbes en PC til menig-
hedsrådets brug.

Sagsansvarlig: HD



18 Visitats
Som bilag vedlægges ultrakort notat af Jens Helbo, hvor hovedpunkter er oplistet.
Er der punkter, som vi skal arbejde videre med?

Beslutning: Det var en god visitats med en fin respons.

19 Arangement for frivillige og ansatte

Sagsbeskrivelse:
Stillingtagen til, om Ejby MR fremover skal deltage i det årlige arrangement hvor menighedsråde-

ne i Balslev og Ejby på skift inviterer ansatte og frivillige på smørrebrØd og en snak om årets gang.

Formanden for Balslev MR har oplyst at det er en kutyme, og at "det er en aften, hvor især medar-

bejderne og de frivillige kommer til orde".l I år har Balslev MR indbudt til arrangementet den

04.04.20181.

lndstilling:
Det indstilles, at Ejby MR deltager i dette års arrangement i den udstrækning medlemmerne kan,

men at Ejby MR fremadrettet ikke deltager i arrangementet med følgende begrundelser:

1. Hvert år i februar måned afholdes et obligatoriske medarbeidermøde, som der fo-

religger en fast dagsorcien for. På mødet har medarbejderne rig mulighed ior at

komme til orde.

2. Hvert år skal Ejby MR afholde et obligatorisk menighedsmøde. De frivillige vil blive

indbudt særskilt til menighedsmødet, hvor de fortæller om årets gang.

3. Antallet af møder Ønskes nedbragt - ikke mindst af hensyn til personalet.

Beslutning: Der er enighed om, at det er vigtigt at fastholde mødet for de frivillige i den nuvæ-

rende situation, men også en god id6, at de frivillige inviteres med til menighedsm0de. Respekt og

taknemmelighed for de frivilliges arbejde.

Sagsansvartig: JH

20 ØKONOMI: Regnskab 2017
Kasserer lnge Have rundsender regnskabsrapport for 2018, som vil ligge til grund for gennemgan-

gen. Forud for mødet gennemgår formand og kasserer rapporten med Regnskabsenheden i Søn-

dersø.

Menighedsrådets bemærkninger til regnskabet: Godkendt med følgende påtegning: Ejby Sogns

Menighedsråd, CVR-nr. 60094516, Regnskab 2017, Afleveret d. 21-03-2018 kl. 11:08.

Beslutning: Regnskab med bemærkning godkendt.

2L Vedtægt for kasserer

Sagsfremstilling:
Der er tale om 2. behandling.

lndstilling: Det anbefales, at vedtægten godkendes.



Beslutning: lndstillingen godkendt.

Sagsansvarlig: FN

22 Vedtægl for Kirke- og kirkegårdsudvalg

Sagsfremstilling:
Finn Nielsen har udarbejdet udkast til 2. behandling og endelig vedtagelse af vedtægt.

lndstilling: Det anbefales, at vedtægten godkendes.

Beslutning: Godkendt.

Sagsansvarlig: FN

23 MenighedsmØde d. 18. april kl. 19. -
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25 Næste møde: Næste møde flyttes til 2.5.2018 kl. 17.00

26 Evt.
Globen er undervejs.
Kirkesyn afholdes 7.4. k|.9.00
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