
MenighedsrådsmØde

Ejby sogn
Til menighedsrådsmedlemmer, og præst,lasserer
og medarbejderrepræsentant.
Til menighedsrådsmedlemmer, præst, kasserer og
medarbejderrepræsentant: Jens Helbo (JH),
Formand; Finn Hviid (FH), Næstformand; lnge
Have, Kasserer; Anna Marie Gren (AMG)
Kontaktperson; Hanne Dons (HD),
Præstegårdsudvalget; Jane Vigs6 (JV),
Præstegårdsudvalget; Jens Rothmann (JCR),
Præst;Preben Hansen (pH), Kirkeværge; Helte

Dato for møde: onsdag 25. 4.2OIg
Tidspunkt:17.00
MØdested: Hos Anna Marie Gren, Åkanden 10,
ss92 Ejby

Godkendelse af dagsorden

Afholdt menighedsm Øde gav en god dialog.
Præst: (Jens Rothmann)
Afholdt konfirmation. Globen kommer og sættes ivåbenhuset i morgen. Tilbud om Gospelkoncert i
forbindelse med julen videresendes til Grethe Hansen, samarbejdende sogne.
Medarbejderrepræsentant: (Helle) (ferie)
Kontaktperson: (Anna Marie)
MUSsamtaler aflyst p.g.a. sygdom. Der laves en køreplan for ansættelse af organist.
Kirkeværge: (Preben) Afholdt kirkesyn. Kirkedøren repareres. Bygningen ifin stand. Mindre
reparationer. Håndværker bestilt.
Provstiudvalg: (Finn)
Forslag om udviklingsplan for kirkegården isamarbejde med landskabsarkitekt. Rammerfor
foreløbigt budget 2019.
Præstegårdsudvalg: (Jane & Hanne)
Praktiske ting omkring hegn m.v. og fællesindkøb med graver. Fælles menighedsmØde om
præstegårdsbudget.
Kirke- & kirkegårdsudvalg: (Finn)Referat er udsendt fra mødet.
Kirkeblad: (Jens Rothmann) Fredag den 25.5. kl. 14.00 og den 8.G. kt. 8.30
Samarbejdende sogne: (lnge) StormØde i Samarbejdende Sogn 15.5. kl. 19.00. Der foreligger
forslag til nye vedtægter. Kommende arrangementer: Salmemaraton - 100 salmer
Kunst i konfirmandstuen - regelsæt mv.
Baggrund:
Sagen drejer sig om fælles kunstudvalg med det formål at arrangere udstillinger i
konfirmandstuen.



I 
ffter behandling i Balslev fVlenie

@nsker, at beløbsstørrelse for indkøb skal udgå. Endvidere har man ønsket, at afsnittet om evt.
ophør skal slettes.
lndstilline:
Det indstilles, at beløbsstØrrelsen slettes og at afsnittet tilføjes: Større enkeltindkøb skal
forelægges menighedsrådene tilgodkendelse. Endvidere indstilles, at punktet om opsigelse af
aftalen beholdes med oplysning om vilkår for opsigelse.
Beslutnins:
lndkøb udover det budgetlagte forelægges menighedsrådene til godkendelse. punktet om vilkår for
opsigelse bibeholdes. Med de bemærkninger er samarbejdsaftalen godkendt.
Ansvarlig: 

,

lnge Have & Hanne Dons 
I

30
I optøtsning på Menighedsmøde/ fastsættelse af aato zOfg
I Baeerund:

I 
MenishedsmØde afholdt onsdag d. 18. var vellykket i kraft af den gode stemning der var, og på

I 9,110 
af en stor vilje fra de fremmødte til at være i dialog om menighedsrådets arbejde. tdeer og

I forslag, som MR umiddelbart kan iværksættes sættes på dagsorden.

I 
En vigtig detalje i forhold til at skabe opmærksomhed om MenighedsmØdet er at vide, at det

I 
afholdes, og huske at tale om det i løbet af året - henvise til det, som en slags omdrejningspunkt

I 
tor samarbejdet mellem menighedsråd og sognet.

I Det indstilles at dato for næste år udmeldes allerede nu, og meddeles på hjemmeside og i
kirkeblad.
Det bør afklares hvorvidt mødet skal afholdes som i år på en onsdag, som aftenmØde- elter
afholdes i forlængelse af en gudstjeneste.
lndstillins:
Menighedsrådet træffer afgørelse om dato.
Beslutning:
Forløbet af mødet meget tilfredsstillende og videreføres. Næste menighedsmøde fastsættes til
onsdag den 10.4.2019. kl. 19.00.
Ansvarlig:
Jens H.

31 .,prergnrng pa Menrghedsmøctel Liturgi-guide for gudstjenesten i Ejby
Basgrund:
På Menighedsmødet fremkom et ønske om en beskrivelse af liturgiens faste punkter ved
Gudstjenesten
lndstilline:
Det anbefales, at der laves en liturgiguide. Jens H & Jens Præst får fuldmagt til at lave version 1, tit
umiddelbart ibrugtagning
Beslutnins:
lndstilling godkendt
Ansvarlig:
Jens H. & Jens præst

32 uprørgnrng pa Menighedsmøde / plejehjemsbeboere til Kirkegudstjeneste
Bassrund:
På menighedsmødet var der stor tilslutning til ideen om, at Menighedsrådet skaber mulighed for at
plejehjemsbeboere kan deltage i Gudstjeneste i Kirken måske et par gange om året.
lndstilline:
Der aftales en konkret søndag i samarbejde mellem Jens Præst og plejehjemslederen - og der
arrangeres fælles transport ved TAXA.



Beslutning:
lndstilling godkendt.
Ansvarlig:
Jens Præst

Der aftales kirkegang i forbindelse med ordinær gudstjeneste i jan. og juni.

Senest 15. juni skal (foreløbigt) budgetforslag være udarbejdet og tilsendt til provstiet.
Udgangspunktet for MRs behandling er hovedtal fra 2otl. Der er behov for at se på den
budgetmæssige fordeling af de enkelte udgiftsposter.
lndstilline:
Der arbejdes med budgetforudsætninger med henblik på en færdiggØrelse med kommentarer til
mØdet imaj.
Beslutnins:

Ansvarlie:

Basgrund:
Kassererne i Ejby og Balslev har lavet en aftale om hvordan udgifterne fordeles mellem Balslev og
Ejby MR - aftalen er en meget fin synliggørelse af det Økonomiske samarbejde, der allerede
praktiseres i dag, med det er nu tilgængeligt som en egentlig aftale. lndeholder både aftale vedr.
fordeling af aktivitetsområder og fordeling af løn.
lndstilline:
Aftalen godkendes.
Beslutnine:
M.h't. fælles kordegn følger vi det iforhold til de konkrete opgaver i Ejby og tager det op på
menighedsrådsmøderne i indeværende år sammen med Jens R med henblik på, at ordningen skal
evalueres efter 1 år.
Ansvarlig:

Økonomi: Fællesmøde om aua
Baggrund:
Balslev indkalder til fællesmØde omkring budget for præstegården. (Lom om folkekirkens økonomi
§ 4 stt' 3' Hvor der er flere menighedsråd i et pastorat, udarbejdes budgetbidraget og eventuelle ønsker om yderligere driftsudgifter
og bevillinger til anlæg for præsteembedets faste ejendomme på et fællesmøde mellem menighedsrådene. Menighedsrådene indhentertil brug for fællesmødet en udtalelse fra præstegårdsudvalget. På fællesmødet træffes beslutning om budgetbidraget for
præsteembedets faste ejendomme ved stemmeflertal.)

lndstillins:
Tages til efterretn ing.
Beslutning:
lndstillingen godkendt.
AnsvarliR:

Samarbejdsaftale med Balslev: Rapport tra arUelAsgrupp;
BaRgrund:

Finn og JØrgen har haft til opgave at fremægge et forslag til samarbejdsaftale mellem de 2
menighedsråd i pastoratet. Der er udarbejdet en beskrivelse, som forelægges Menighedsrådene.
lndstilline:



Rapporten er fremlagt og drøftet.
Ansvarlig:
Finn & MR

Finn og JØrgen arbejder videre.

Samarbejdsaftale med Balslev: fællesmødeifremover
I Baserund:

I arbejdsgruppens rapport om samarbejde mellem Balslev og Ejby foreslås 4 årlige fællesmøder.
For at understrege, at Menighedsrådene ikke skal mØdes rtol ttr at mødes - men fordi der er
vigtige sager, der kræver en tilgang der bygger på fælles dr6ftelse/stillingtagen foreslås at de 4
møder indeholder faste punkter, som falder naturligt i forhold til det pågældende tidspunkt af året.
FællesmØde hvert kvartal - faste punkter

a. L.kvartal: Kirkebladet (sidste år & kommende år), ældreklub - evt. nye fælles
tiltag

b. 2.kvartal: Budget for præstegård & ldeer omkringtil Budget (år+1)
c. 3.kvartal: Frivilligmøde:
d. 4.kvartal: Status på årets Fæltes Events.

lndstilling:
Det indstilles, at forslag til fast struktur på fællesmøderne medtages i det videre arbejde.
Beslutning:
lndstillingen godkendt.
Ansvarlis:
Finn

Forslag om at Kirkegården bliver tema for Juni_mødet inkl. vandretur og rundvisning for MR.
Forslag om udarbejdelse af udviklingsplan forberedes også, med henblik på behandling i MR påjunimødet.

lndstillins:

Beslutning:
Behandles på MRs mØde den 27.6.
Ansvarlig:

eå menighedsmødet blev der foreslået at unders6ge hvordan man andre steder dækker betrovet
for underviser til Minikonfirmander, med henbrik jå etablering af dere-ordning.
lndstilling:
Det undersøges - samtidig med at en egentrig annoncering forberedes.
Beslutninq:
Jens H tager kontakt til Ejby skole.
Ansvarlie:
Anna Marie & Jens H. & Jens p.

Fællesmøde for Menighedsrådene iae s@
Der henvises til den givne orientering om møde.
At huske i forbindelse med Næste MØde: KØreplan for organistarsættetse
M inikonfirmander - a nsættelse.
Kvartalsrapport for 1. kvartal
Børnestrikkecafe.
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