
Menighedsrådsm Øde

Eiby sogn

Ti! menighedsrådsmedlemmer, og præst, kasserer

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 VigsØ (JV),

Præstegårdsudvalget; Jens Rothmann (JCR), Præst

;Preben Hansen (PH), Kirkeværge; Helle JØrgensen
(HJ ), Medarbejderrepr.

Dato for møde:

onsdag d. 30. maj 2018
Tidspunkt: 17.00
MØdested : Ejby Præstegård

Efterfølgende:
FÆLLESMøDE MED BALSLEV

(se særlig dagsorden)

Afbud: lnviterede:

43 Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

44 Orientering
Formand:
1)

bl.a. at der erÅrsmøde på Nyborg Strand i Landsforeningen af Menighedsråd fra d. 8.-10. juni. Vi har

ikke tilmeldt deltagere, selv om det er åbnet for interesserede:
https://www.menighedsraad.dk/foreningen/medlemsmoeder/%C3%A5rsmoede/%C3%A5rsmoede
t-201.81

2l
lndvielse af GLOBEN

Præst:
Kordegn er startet.
Medarbejderrepræsentant:
I uge 30-31 er der kun en gravermedarbejder. FN kan vikariere. Er tilmeldt et reginar. Har fået et
tilbud på papir til toiletter og håndvaske.
Kontaktperson:
Har afholdt MUSsamtaler. Fremadrettet afholdes jævnlige morgenmøder i graverhuset.

Kirkeværge:

Provstiudvalg:

Præstegårdsudvalg:
Orientering om det fremsendte referat
Kirkeblad:
Afleveringsfrist af materia le førstkom me nde fredag.
Samarbejdende sogne:



Arbejdsmøde den 7.5. i Ejby. Stormøde L0.4.2079.12.9. opstart med 100 salmer i Ejby kirke.

Økonomi



45 Kvartalsrapport 2018 1. kvartal

lndstilline:
Det indstil lles at kvarta lsrapporten godkendes

Beslutning:
Godkendt.
Ansvarlig:
lH og FN

46 Budeet 2019.
Det "foreløbige" budget skal være provstiet i hænde inden 15. juni. Der er udarbejdet kommentarer
til budgettet:

L. Menighedsrådet vilforsætte arbejdet med at skabe overensstemmelse mellem
kontoplan og aktivitetsområder som en mulighed for at kunne "styre" udgifterne ud

fra må|.

2. I forhold til Balslev Menighedsråd er der en fælles financiering af de fleste
aktivitetsområder ud fra en fordelingsnøgle iforhold til antal sognebørn.

3. I forhold til sognegård og præstebolig er det Balslev, der er budget- og

regskabsansvarligt menighedsråd, og samarbejdet mellem de to menighedsråds
kasserere tager højde for, at bogføring sker korrekt her.

4. På personalesiden er fordelingsnøglen anderledes - og afspejler det fælles personales

arbejde i de respektive kirker (Organist/Kirkesanger).Ejby Menighedsråd vil prioritere
efteruddannelse til personale i lighed med sidste år.

5. Et stort Ønske fra Menighedsrådet er tillige at sætte fokus på Kirkens diakonale
ansvar og opgaver - i et udviklingsperpektiv, og i et samarbejde med andre
grupperinger i sognet. Det tages der højde for i budgettet.

6. Endelig er der taget højde for, at visse udgifter kun falder hvert andet år - da ansvaret
for fælles Sogneudflugt går på skift melllem de 2 menigehdsråd i pastoratet i 2019 er
det Ejby!

lndstilline:
Budget forslag & bemærkninger godkendes

Beslutning:
Godkendt med påtegn."Ejby Sogns Menighedsråd, CVR 50094616, Budget 2019, Bidrag afleveret d.

30.05-2018 kl. 10.45 " Tekst efter "Godkendt" er påført af FN (aftalt m. Jens Helbo)

Ansvarlig:
lH og FN

47 Ansøgninger om øko stØtte:
1) Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) søger menighedsrådene om et bidrag. DSUK er en fri
kirkelig organisation, der ikke modtager ligningsmidler.TS% af deres indtægter stammer fra
fundraising. DSUK er forankret i folkekirken. Menighedsrådene kan blive medlem af DSUK for L.200,-

kr. i årligt kontingent. Et medlemskab støtter den gode sag om dansk kirke i udlandet , og tilbud om
foredrag, invitation til landsmøder og repræsentantskab og bladet NYT fra kirkerne i Udlandet.



Det indstilles at vi indmelder os i DSUK

Beslutning:
Der tegnes medlemskab.
Ansvarlig:
IH

48 Ansøgninger om øko støtte:
2)Bibelselskabet ansøger om økonomisk støtte til indkøb af Bibler til forfulgte kristne i Syrien og lrak.

For 750 kr. kan man give 30 eksemplarer af DNT og for 360 kan man købe 8 bibler.

lndstilline:
Det indstilles, at der som et engangsbeløb gives 1110, - kr.

BeslutninE:
Godkendt.
Ansvarlig:
IH

49 Vedtægter for Præstegårdsudvalg
Præstegårdsudvalget har fremsendt forslag tilvedtægt for præstegårdsudvalget tilgodkendelse i

menighedsrådene og forslaget er sat på dagsordenen til behandling i fællesmødet.
lndstilline:

Beslutning:
Vedtægten anbefales godkendt.
Ansvarlis:
HA

50 Liturgi-guide
På menighedsmødet blev det foreslået at udarbejde en liturgi-guide, som kan ligge i kirken og være

en støtte gennem Gudstjenestens enkelte dele. Præst og Jens H har lavet et udkast.

lndstilline:
Det foreslås at udkastet afprøves hen over sommeren, og at vi ser på det igen til september, efter vi

har haft egen kursusdag om Gudstjenesten.
Beslutning:
Godkendt.
Ansvarlig:
JR

51 Minikonfirmander
Minikonfirmander er også sat på fællesmøde. Der har været afholdt ansættelsessamtale med en

egnet kandidat til at stå for undervisningen.

lndstilline:

Beslutning:
Overføres til fællesmøde.

Vores egen verden



Ansvarlie:

Udviklingsarbejde

52 Kursusaften om "Gudstjenesten" onsdag d. 29. august kl. 19

Det er meddelt tidligere og planlagt, at pens. Sognepræst Hanne Drejer kommer med oplæg og

lægger op til gruppevise refleksioner.
For at få bedst muligt udgangspunkt for gode drøftelser foreslås at deltagerkredsen udvides til at

omfatte vores frivillige og Balslev inviteres med, det vil betyde ca.20-25 deltagere hvilket vilgive god

basis for gruppedrøftelser. Program for dagen & deltagerliste skal ligge klar inden ferien.

lndstilline:

Beslutning:
Deltagerkredsen udvides som foreslået.
Ansvarlig:
Jens H

53 Diakonalt udviklingsarbejde
Vi har budgetmæssigt taget højde for at ville styrke det diakonale arbejde. Det foreslås, derfor at vi

laver en slags "brainstorm" hen over sommeren på, hvordan vi kan komme i gang med stØrst mulig

afsæt i det arbejde der allerede finder sted i Ejby blandt frivillige omkring Plejehjem, besøgsvenner,

flygtninge- indvand rere mm.

Umiddelbar ideudveksling med henblik på mere konkrete initiativer efter sommerferien.

Indstilline:

Beslutnine:
Punktet udsat til efter sommerferien.
Ansvarlig:

54 HUSK frem til næste mØde, som er sidste møde før sommerferien, og ligger onsdag d.27 . juni

55 Evt.

O'*,, h*å Q.--
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Fællesmøde med Balslev - se særskilt dagsorden

ry,


