
Dagsorden til

Menighedsrådsmøde
Fredag d. 30. november 2018 kl. 12.00

Eiby Menighedsråd

Til menighedsrådsmedlemmer, præst
kasserer og medarbej derepræsentant

Jens Helbo ([H), Fomrand;
Finn Hviid (FH), Næstfonnand;
Inge Have (IH), Kasserer; |ens Præst (|CR)
Anna Marie Gren (AMG) Kontaktperson;
Hanne Dons (HD), Præstegårdsudvalgef
jane Vigsø flV), Præstegårdsudvalgef,
Preben Hansen (PH), Kfukevætge;
Helle Iørqensen (HD, Medarbeidenepr.

Dato for møde fredag d. 30. november 2018

Tidspunkt 12.00

Mødested: Ejby Præstegård

Afbu& HJ, Preben, Hanne Dons Inviterede:

93 Godkendelse af dagsotden
Som nyt punkt Ansøsninq fra kfum & k

94 Orientering:
Formand:

- "Velkomstprogrøm" for orgønistrntn,: lnge øftaler meilHønnelis.
- Vi skal i Menighedsrådet i god tid inden endelig evaluering i samarbejdende sogne

vurdere hvordan det har fungeret med ansættelse af f lles kordegn. Skaloi wtte det

på jønummødet? Det sættes på januarmødet.

Næstformand:
- Indfasning af fællesmøder med Balslev. Aftølenblat godkendt på sidste møde. Balsleo

hør ingen indaendinger. AMG udtrykker at det er ærgeligt at ai ikke hør fællesmøde hCIer

gang. lA apluser at oi er knrnmet løngt med den øftøle der ligger. Datoer l.ægges på

årshjulet. Aftalen skal underskrfu es.

Kasserer: Intet nyt.
Medarbej derrepræsentant :

Kontaktperson: Strikkecaf6 går godt. Ulla Moltrup kommer med næste gang. Opringning
fra Fie vedr. minikonfifinandundervisere, som holder nu. JR sørger for det.
Kirkeværge:
Provstiudvalg: Principgodkendelse af renovering af graverhuset. Konsulent ansættes til
større for kontaktpersonerne. Oplysningen modtages med stor tilfredshed.
Præstegårdsudvalg: Der er fundet penge til vinduer, som er skiftet
(miljøvedligeholdelseskonto). Vedtægterne er i hus. Mødes igen i februar. Budgettet
behandles på forårsinøde.



Kirkeblad: Bladet er på vej i trykken. Ønske om at gudstjenestetider rykkes frem på

hjemmesiden. flH)
Præsten: minikonf. afslutter søndag. Stor sæson. Tirsdag konfirmandafslutning hele

formiddagen. Lucia om aftenen, brug for hjælp til (JA, AMG, IH hjælper tr117.45).

Ældreklub afslutning onsdag med sang og Lotteri og Lucia. Børnehaver og dagplejere

afslutrring i d.11,-12.1,2 - Skolejul d.21.12. (4-500 elever). Ældregudstjeneste.3. søndag i
advent på pleje§emmet og deltagelse i gudstjeneste i kirken. POUL HALLE spiller
trompet juleaften. Lillejuleaften23.LL. kl. 10:15 de 9læsninger: Eng. Tradition fra sidst i
50' erne. Formiddagsgudstjeneste.
Smarbejdende sogne:

- Møde i arbejdsgruppen 6. 11.: Evaluerlng af arangementerne. Vi skal stå for et

Kim-Larsen arrangement i marts. Der er ingen afklaring om
konfi rmandarran qement.

95 luleafslutning for MR & ansatie:
Tidligere har vi aftalt dato: TORSDAG D. 13.12. kl. L8:00

Overvejelse: Bør konceptet udvides til at omfatte ægtefæller/kærester? Argument: det er

decerrber, det er mørkt og det kunne være tæske-hyggeligt?
Indstilling:
Lille planlægningsgruppe bestående af kasserer, formand og 1. ekstra

Beslutning: Kun for MR & ansatte.
Ansvarlie: TH

96 Menigheds-RÅDS-møder i2tl9 - ny mødekalender, planlægning og annoncedng
(Kirkeblad).
Det har været utilfredsstillende i 2018 at møder holdes på samme dato og forskellige
matrikler for Balslev og Ejbp da det betyder at hvert menighedsråd kun har l/zpræst. Det
betyder at vigtige drøftelser ofte ikke finder sted i hele MR.
Hvordan vi kan tilrettelægge møder, så Jens R. deltager i hele mødet.

lndstilling - møder kan tilrettelægges på den gamle måde på 1. onsdag i måneden, uagtet
at det indebærer en lille forsinkelse ift. tidsfristen for aflevering af kvartalsrapporter?
Indstilling: FNforeslårdeterandenonsdagimåneden.9|1..,13.2.,13.3.,10.4.,8.5.,12.6.,-,
'1.4.8., 11..9., 9.1 0., L3.L 1 ., 11.12. kl. 1 7.00

Drøftelse:
Ansvarlig: |H

97 Konsfitution:
Valg af formand og næstformand:

Lov om Menighedsråd:

§ 8. På det [første] konstituerende nwde t ælges menighedsrådets forntantl og næstforntønd og persanu til dc

i § 9 næzrnte enktltmandsposter. Vølgene lmr ztirkning for L år ød gøngen.

§ 1-1. Huert år inde n udløbe t af fornmndens funktionsperiode r'ælger nrcniglrcdsråde ts oølgte nrcdlentnrcr z,ed

humrclig afitenning fornrund for det konmtende år. Valget lecles af den afgående formand.
Stlr. 2. Nrir z,alg af formand har fundet sted, ztælges 'l næstfornmnd for det konmrende år. Reglerne i § 8, stk.

3,2. og 3. pkt., findu tilsttarentle ønttendelse.

Stk.3. Herefter foretages ztalg til de i § 9 næztnte enkeltutandsposter for det kotnmende år.

Valgt er:

Formand: Jens H. valgt med 5 stemmer ud af 5

Næstformand: Finn N. valgt med 5 stemmer ud af 5

§ 9 ØVRIGE VALG:



1 kirkeværge stk. 1 valgt er: Preben modtager genvalg
1 kasserer stk. 2 valgt er: Inge Have enstemmigt genvalg
1 sekretær stk.4 valgt er: Hanne Dons modtager genvalg
1 kontaktperson stk.5 Anna Madie har ønsket at fratræde.

valgt er: Finn Nielsen er valgt
1 bygningskyndig stk. 8 valgt er: Ole Jakobsen
1 underskriftsbemyndiget stk. 9 valgt er: Formand og næstformand

Annoncering:
§ 12. Vecl den første faste gudstje.neste efter det konstituerende møde bekendtgør præsten fra

prædikestolen, hvem der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt til
meni pfredsrådets formand.

Stt 2. Inden funktionsperiodens tregyndelse sørger den nyvalgte formand for, at det offentliggøres,
hvem der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hr.em der er valgt til menig/redsråclets formand.

Sfk. 3. Den nyvalgte formand sørger for, at det indførcs i et af Ministeriet for Ligestilling og Kirke
anvist informationssystem, hvem der er valgt til menighedsrådets formand" kirkeværge, kasseter,

kontaktperson og tegningsbere.ttige't i medfør af § 10, stk. 9. Ministeren for ligestilling og kirke kan
fastsætte n.ernere regler om indførslens form og orn frister for denne.

Sf,k. 4. Såfremt der i funktionsperioden sker ændring i menighedsrådets sarrmensælning eller i
valgene til de i stk. 3 næwte enkelimandsposter, skal formandc,n indføre ændringen i et af lvlinisteriet
for Ligestilling og Kirkc. anvist informationssystem.

1. Præsten meddeler fra prædikestolen
2. Nyvalgt formand offentliggør hvem der er valgt
3. Nyvalgt formand meddeler til Ministeriet for ligestilling og kirke

98 Suppleanter i MR:
Som et af forsøgsprojekterne i Fyns Stift indgår at suppleanter kan indtræde i MR (uden
stemmmereQ. Da vi sjældent stemmer (bortset fra konstitution) kunne det være en

overvejelse værd. Vi har i Ejby MR ikke haft tradition for at tilknytte suppleanter/ men det
kunen være en god id6 at spørge hvad de selv mener. Derfor foreslås, at vi arrangerer et
møde for suppleanterne i januar, for at informere om hvad vi laver, og hvor vi ca. befinder
os på en skala fra 1-10 nfu det drejer sig om at være MR.
Suppleanter kan både tænkes at indgå i udvalg og i forskellige arrangementer som støtter,
og kan gennem deltagelse også få forudsætninger for evt. at tiltræde i MR, nar/hvis nogen
udhæder i utide.

Beslutnins: Suppleanter inviteres til møde i ianuar IH & FN indkalder
99 Folderom kirken:

Mange kirker har en lille fin folder hggende i våbenhuset, som fortæller om kirkens
historie og særpræg. Vi har allered,e en del materiale på hjemmesiden, der vil kunne
bruges, samt ibogen om Ejby Kirke.
Indstilling: Forslag om at vi ogsåbør have trykt en folder om Ejby Kirke (som f.eks.

Gelsted). Og at "Nogen" arbejder med udkast dl MR".
Beslutning: God ide.I samme format som Gelsted.
Ansvarlig: IH &IR

100 Diakoni / udviklingsarbejde i samarbeide med Middelfart Kommune:
JH har haft møde med Middelfart Kommune, leder af integrationsafdelinflen tllla



Sørensen, på baggrund af mødet om kortlægning af lokale'faciliteter i kommunen. tllla
tilbyder at være facilitator på et forsøgsprojekt under overskriften "Fællesskaber på tværs"
hvor vi starter med et fælles afklarende møde mellemEjby MR, Lokalråd, Skolebestyrelse

o.a. interesserede.

Indstilling:
Beslutning: God ide....Vi gør det Jens planlæggermed Ulla Sørensen.
Ansvarlig:IH &MR

101 Gudstjene stez Drøftelse spunkt
Opfølgning på tema-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) - nun.

Uddrag af Lov om Menighedsråd:

§ 38. Præsten skal have menighedsrådets samtykke til,
1) at der ved de faste guds§enester foretages indsamlinger,
2) at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger anvendes en anden autoriseret
liturgi eller andre autoriserede ritualer end dem, der hidtil er anvendt i menighedery og

3) at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger foretages mindre ændringer i
liturgi og ritualer eller benyttes andre salmebøger og salmebogstilleeg end de autoriserede.

Stk.2.Til de ændringer, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, kræves tillige biskoppens samtykke.
Biskoppens #gørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Beslutning: Lad os sætte os det som et langsigtet punkt, og deltage med opmærksom i
diverse .ur.rngemenbr og få inspiration. Lad os bringe forslaget om et offentlig møde
med i samarbeidende sogne. + 6. marb på Vissenbjerg Storkro.
Ansvarlig:IR &IH

102 Ældregudstieneste:
Der er aftalt gudstjeneste for ældre (plejehjemmet) 3. sørdag i advent.
Vi skal tale om de praktiske aftaler i den forbindelse
Indstilling:
På sidste møde blev aftalt, at ]ens Rothmann arbejder videre med forslaget og at at
dato skulle være klar i uge 46 for afhldelse i 1. kvartal 2019.
Besluhing: se ovenfor unde rorinetering
Ansvarlis IR

103 Koncert med Choir Please

Forslag om at .urangere en lulekoncert med koret fra Middelfart, hvis det er muligt
må srges at være forpasset. Alternativt en forårskoncert.
Indstilling:
Det er koret selv der har henvendt sig og man må forvente en interesse i at
fastsætte en dato.
Beslutning: Afuenter
Ansvarlig: JR

104 Nyt planlaegnings- og kommunikationsværktøi til MR



AMG, FN IH og lan Nygård har deltaget i møde i præstegården med
CHURCHDESK, som er et firma der har udviklet lT-værkstøjer tiIbrug for
planlægning og kommunikation for Menighedsråd.
Præsentation på mødet, og der forventes at foreligge et udkast til en mulig aftale
inden vores møde.
På mødet opstillede,ri flg. peilemærker:
Der skal ske en lettelse i kommunikation omkring aftaler, møder, arr,rngementer,
og en mulighed for nem og god kommunikation til kirkens brugere
(konfirmandforældre, minikonfirmandforældre, dåbsforældre), og mulighed for
samkøring af hjemmeside, Facebook mm. som vil betyde at man kan få flere (og

nye/andre) i tale. Der er fremragende introduktion, vejledning og ontinehjælp fua

udbydeme. Der er tale om et grafisk design som er meget let at håndtere og med
store muligheder for variatiorVforandring. Flere kan på den måde nddrages i
opdatering/udlægning af informationer. Man abonnerer for et år ad gangen.

|an Nygård tilbød at være behjælpeIig med enhver form for indkøring og
vedligeholdelse.
Indstilling vil foreligge på mødet (når et tilbud ermodtaget)
Beslutrdng: Enighed om at igangsætte for 3 år ud fra tilbud. ca. 60.00O- kr.
Ansvarlig: jH & FN

105 Åtshjul-2019: @iIag HD)
Fastlæggelse af de vigtige & kendte datoer i det kommende år inden næste MR: Besked til
HD.

- Drøftelse/evaluering af førstesæson med "Årshjulet".
Bemærk: punktet uil aære nJhængig af det foregående punkt.

Beslutning: Afuenter jf. pkt 10a

Ansvarlig: Menighedsrådsmedlemmer & HD

106 Brainstorur på fælles sognetur 2019;

Ønske om at ændret dato meddeles hurtigt ud: Søndagd,.26. maj 2019, af hensyn til
planlægning af gudstjeneste mm.
Skal vi på same måde som sidst lave et lille Udflugtsudvalg?
Indstilling:
Beslutning l, iuni er del atKr, Himmelfart, §øndag d,26.maj
Ansvarlie: IIIIIR

107 Fremsendt forslag fra landskabsarkitekt Anne Stausholm vedr. Ejby Kirkegård
Der ønskes realitetsbehandliog af forslaget i Kirke-og Kirkegardsudvalget med indstilling
til MR.
Indstilling:
Forslaget oversendes til Kirke'og Kirkegårdsudvalget til viderebetrandling
Beslutning: Før MR tager stilling sendes det til Kirke og Kirkegårdsudvalget
Ansvarlis: FH oe resten af Kirke-oe Kirkeeårdsudvalset

108 Renovering af graver faciliteter
Ansøgningen er i princippet tiltrådt af PU. Forventes endelig godkendt i dec. mødet med
udmøntnin g af b eløb o g betingelser.
Indstilling: Kirke-og Kirkegårdsudvalget indsættes som kommende byggeudvalg



Beslutning: Godkendt plus kasserer.
Ansvarlig: FH os resten af Kirke-og Kirkeeårdsudvalget

109 Julehjælp 2018

Drøftelse af jutehiælpen - størrelse, modtagergruppe mm. Forslag om at lave et

arrimgement sidste uge før jul med plads til julehygge. Aktuelt er der modtaget 3
ansøgninger.
Sidste år delte Bdslev og Ejby udgifteme 50O- kr. i kontanter. JR kontakter Lions Club som

samler ind til kurve med mad.

Beslutning: forslaget om evt iurangement vurderes med henblik på2019.
Ansvarlis: IR & IH

110 Lukket punkt (dagsorden udsendes særskilt)

777 Næsh møde:2019
Arrangementer: jf. præstens orientering ovenfor samt 100 Salmer Ørslev 5.7:2. - Balslev
23. januar. - Nytårskur - 9. januar kl.l7.i galla.,
Forpleining:

172 Evt
]ens Rosendal og Rasmus Boring har udgivet CD som vi køber.

Jens R kontaktes om udgivelse af "Lad os kalde dem engle"
Næste møde: AMG står for forpleinine

113 KFUM-K.
Beslutning: Kontingent på 125,-kr. pr. barn dækkes af MR. Det skal sikres, at
forældrene oplyses om hvor støtten kommer fra, oghvad den dækker. Konkret ifl
Tilmeldte. Tilbagemelding om forløbet ønskes. Godkendes for et år.

O,ra^åQ7^w ry/-(


