
Dagsorden til

Menighedsrådsmøde
onsdag d 7. november 20L8

Eiby Menighedsråd

Til menighedsrådsmedlemmer, præst,

kasserer og medarbeiderrepræsentant:

|ens Helbo (JH), Formand;
Finn Hviid (FH), Næstformand;
Inge Have (IH), Kasserer;
Anna Marie Gren (AMG) Kontaktperson;
Hanne Dons (HD), Præstegårdsudvalgef

)ane Vigsø (IV), Præstegårdsudv alget;
Preben Hansen (PH), Kirkeværge;
Helle førgensen (HI), Medarbejderrepr.

Dato for møde onsdag d 7. november 2018

Tidspunkt:17.00
Mødested: Ejby Præstegård

Afbud: AMG, H'I,[H Inviterede:

76 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.
77 Formand:

- Ny organist er tiltrådt - af "huskelisten" i forbindelse med ansættelse af ny
organist, fremgår bl.a. flg.
"Velkomstprograrn"

. Huem udørbejdcr et "aelkomstpragrnm" for den ntlc organist?

. Haem sender "aellcomstprogrammct" til dut snsatte ?

- Haem sløl hnae "aclkomstprogrømnrct" udoaer den nyc orgønist?

- Hztem laoer indlæg til kirlccbladct og etst. ugeaaiser om den nryansatte?

- Vi skal i Menighedsrådet i god tid inden endelig evaluering i samarbejdende sogne

vurdere hvordan det har fungeret med ansættelse af fælles kordegn. Skal zti sætte dct

på januørmødet?

Udsættes til næste møde.
Præst: Til konfirmandevent i Odense lejes en bus. Poul Halle spiller i kirken tit jul.
Muligheden for forsøg under fristriftordningen drøftes på et senere møde.

Medarbejderrepræsentant: Ikke til stede

Kontaktperson: Ikke til stede

Kirkeværge: Ikke til stede

Provstiudvalg: Formand og næstformand har deltaget i digitaliseringskursus påTrinity.
Præstegårdsudvalg: Præstegårdsudvalget mødes den 16.11.

Kirkeblad: Møde i redaktionsgruppen 7.11. Nyt kirkeblad er under udarbejdelse. JR
henvender sig til Melfarposten om indrykning af zudsfienestetider.



Samarbejdende sogne:
- Møde i arbejdsgruppen 6. 11. Forskellige arangementer på bedding. Næste møde

primo februar. Anne Linnet og Peter AG mulige errner til kommende
arangementer.

78 Økonomi 1: Kvartalsrapport 3. kvartal. (Bilag IH)
IH redegør for rapporten på mødet
Indstilling: Kvartalsrapporten godkendes.
Beslutring: Indstillingen godkendt.
Ansvarlig: IH

79 Økonomi 2: Budget 2019 endelig version (Bilag IH)
Godkendelse af endeligt budget med bemærkninger.
Fremlægges på mødet.
Indstilling: Det endelige budget med bemærkninger godkendes.
Beslukring: Budget 2019 vedtaget med følgende påtegning: Ejby Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 60094616, Budget 2019. Endelig budget afleveret d.07-IJ-2018 13:21.
Ansvarlig: IH

80 Kirkegården - Udviklingsplan. (Bilag FH)
Orientering om afholdt møde med henblik på fremtidig annullering af gravsteder og
ændring i kirkegårdens udseende og forslag til, hvordan vi kommer videre.
Indstilling:
Beslutning: Orienteringen taget til efterehring.
Ansvarlig: FN & HI

81 Graverhus:
Der er til provstiet fremsendt ansøgning om tilladelse til at"gåvidere" med planerne i
retning af at kunne lave et egentligt projekt.
Indstilling: Ansøgningen tages til efterretning, og det indstilles at Kirke- og
kirkegårdsudvalget bliver tovholder for projektudvikling og projektstyring overfor MR.
Beslutning: Indstillingen godkendt.
Ansvarlig: FN & Kirke & Kirkegårds-udvalget

82 Folder om kirken:
Mange kirker har en lille fin folder liggende i våbenhuset, som fortæller om kirkens
historie og særpraeg. Vi har alierede en del materiale på hjemmesiden, der vil kunne
bruges, samt i bogen om Ejby Kirke.
Indstilling: Forslag om at vi også bør have trykt en folder orn Ejby Kirke (soin f.eks.
Gelsted). Og at "Nogen" arbejder med udkast tilMR".
Beslutning: Udsættes til næste møde
Ansvarlig: |H

83 Diakoni / udviklingsarbejde i samarbejde med Middelfart Kommune:

JH har haft rnøde med Middelfart Kommune, leder af integrationsafdelingen Ulla
Sørensen, på baggrund af mødet om kortlægning af lokale-faciliteter i kommunen. Ulla
tilbyder at være facilitator på et forsøgsprojekt under overskriften "Fællesskaber på tværs"
hvor vi starter med et fælles afklarende møde mellem Ejby MR, Lokalråd, Skolebestyrelse
o.a. interesserede.

Indstilling:



Besluhing: Udsættes til næste møde.
Ansvarlig: |H

84 Gudstj ene ste: D r øft el s e sp uttkt
Opfølgning på terna-møde med Hanne Drejer.
Nogle af de spørgsmål der kan drøftes omkring Gudstjenesten er: - Ro/stilhed i
kirkerummet - Ønsker til salmevalg (Birgit Schledermann foreslog at der hver gang er en

salme fra 1000 salmer) - Musik og liturgi (Trosbekendelse) - mm.

Beslutning: Udsættes til næste møde.
Ansvarlig: |H

85 Ældregudstieneste:
Der er aftalt gudstjeneste for ældre (plejehjemmet) 3. søndagi advent.
Vi skal tale om de praktiske aftaler i den forbindelse
Besluhring: Præsten arbeider med sagen og får en tilbagemelding i uge 46.

Arangementet flyttes til 1. kvartal 2019.

Ansvarlig: ]R

86 Koncert med Choir Please

Forslag om at arrangere en Julekoncert med koret fra Middelfart, hvis det er
muligt.
Alternativt en forårskoncert.
Pris? Tidspunkt?
Besluhring: Mulighed for forårskoncert undersøges.
Ansvarlig: JR

87 Årshjul-2019: (Bilag HD)
Fastlæggelse af c1e vigtige & kendte datoer i det kommende år inden næste MR: Besked til
HD.

- Drøftelse/evaluering af førsie sæson med "Årshjulet".
Kalender til forslag er udleveret.
Beslutning: Drøftet.
Ansvarlig: Menishedsrådsnoedlernmer & HD

88 Brainstorm på fælles sognetur 2019;

Ønske om at ændret dato meddeles hurtigt ud: Sønd ag d. 26. maj 2019, af hensyn til
planlægning af gudstjeneste mm.
Skal vi på same måde som sidst lave et lille Udflugtsudvalg?
Indstilling:
Beslutning: Udsættes til næste møde
Ansvarlig: TH

89 Samarbejdsaftale Balslev-Ejby. (Bilag FH)
Der er tidligere udsendt udkast til samarbejdsaftale indeholdende 4 årlige tema-møder,
med plads til sager fremtvunget af udviklingen. Formålet er at de to menighedsråd på
bestemte tidspunkter forholder sig til de fælles ansvarsområder, som de kommer til udtryk
gennem det samarbeide der er om diverse aktiviteter i pastoratet.



Formålet med at lave en aftale er, at de to menigheclsråd samarbejder til gavn for sognenes

indbyggere, at man fremmer en god tone og samarbejdsskik.
Indstilling: Menighedsrådet tiltraeder det foreliggende udkast til samarbejdsaftale. Og de

pågældende møder berammes.
Besluhring: Indstillingen godkendt.
Ansvarlig: FH

90 Næste møde: 28.11.2018 med evt. flytning til30.11.2018
Anangementen Lucia tirsdag den 4.12.18. Afsked med minikonfirrrander2.l2.l8.29.ll.
fællesspisning med minikonfinnånder.
Fomleinin* HA
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