
Beslutningsprotokol for
Eiby Menighedsråd møde 02120119

Mødedato: UGE 7: onsdag d. 1,3. februar 2018 kl. 17.00

i sognegården

Fraværende:

Inviterede:

Jens Helbo (}H), fornand;
Finn Hviid (FH), næstfonnand; kontaktperson
Inge Have (IH), kasserer;
Anna Marie Gren (AMG);
Hanne Dons (HD), præstegardsudvalgef & sekretær/referent

Jane Vigs ø (lY\, præstegårdsudvalge!
Preben Hansen (PH), kirkeværge;
Helle ]ørgensen (HD, medarbei derepræsentant
Afbud: PH, AMG,IH,IV (Vinterferie)

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutnins:

2. Sager til orientering

a. Formand: Nytårskur i domkirken, lens Helbo deltog herftø; Churchdesk: lens H &

løn Nygård hør fået plads på et kursus i Fredens Kirke d. 12.-13. marts, udaiklings-

planen rykker derfor til efter dette kursus, der ail blive tøle om lidt enkeltmøndsin-

struktion, som møn køn glæde sig til; Møde på Ejby Skole med kommunen og Lokal-

udoølget - der bleu skabt nyttige kontøkter til personer i loknludaalget; Døto for
Proustesyn er kommet, det bliver samme døg for Ejby og Balslea, med fælles ftokost
(meldes ud senere) ; Forårskoncert med ChoirPlease er aftalt til15. maj

b. Præst Der har været konfirmandtur til Odense & overnattende arrangement

for konfirmander, hvor der er produceret minimalerier, udstillet i konfir-
mandsfuens vindueskarm.

c. Kasserer: på vegne af kasserer oplyste formanden, at regnskab 2018 (incl.

kvartalsrapport 4. kvartal) medtages på næste møde. Budgetprocedure i
Provstiet er ændret som flg. af de muligheder der ligger i FYNS STIFT SOM
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FRISTIFT. Den "dobbelte" budgetprocedure afskaffes og i stedet køres en

omgang budget i efteråret.

d. Medarbejderrepræsentant:

e. Kontaktperson:

t. Kirkeværge:

g. Præstegårdsudvalg: Derbør tages skridt til at forny aftaler om den lokale

printer (konfirmandstuen), og skabes mulighed for at kunne printe i farver.

h. Kirke- & kirkegårdsudvalg:

i. Kirkeblad: snart tid til møde

j. Samarbejdende sogne: Rrtril øf øfholdt møde er udsendt; konfirmøndarrange-

ment: Halat mønd -helt menneske. Se mere påheltmenneske.dk.

3. Saser til behandlins

a. Økonomi: På vej mod Regnskab-201} & Budget 20L9

Orientering om køreplan for regnskabsafslutring og ny budgetprocedure i
Provstiet.

Beslutning:

Udsat til næste møde

b. Vedtægt for kirke- og kirkegardsudvalget:
En præcisering af § 1 i " VEDTÆGTER FOR Ejby Kirke-og kirkegårdsudvalg", der

pt. lyder som følger:

"Menighedsrådet nedsætter et stående udvalg bestående af 3 valgte medlemmer af

MR til at varetage tilsynet med kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og drift
m.v., jf. menighedsrådslovens § 17"

§ 1 ændres til (med rødt):

" Menighedsrådet nedsætter et stående udvalg bestående af 3 valgte medlemmer

fra MR samt graveren og kirkeværgen uden for menighedsrådet til at varetage tilsy-
net med kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og drift m.v., jf. menighedsrådslo-

vens § 17" .Disse er pt. i næmte rækkefølge: Anne Marie Gren, Finn Nielsery Jens

Rothmann, Helle Jørgensen og Preben Hansen

Beslutning:

Godkendt.

c. Byggeudvalg ifm. renovering af graverhus
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På MR-mødet 30.11.18 nedsattes der et byggeudvalg til den kommende renovering

af graverfacilliteme, som bestod af Kirke-og Kirkegårdsudvalget og kasserer hrge

Have. For at afgrænse de to udvalg indstilles, at der sker en omkonstituering af

byggeudvalget i forbindelse med renovering af graverhus, således at dette fremti-
digt består af: Inge Have, jens Helbo og Finn Nielsen fra Menighedsrådet og Graver

Helle Jørgensen uden for Menighedsrådet. Formand: Finn Nielsen.

Besluttet:

Godkendt.

d. Procesplan for byggeudvalg ifm. renovering af graverhus

For at skabe synlighed om beslutningsgangen i forhold til graverhus er der

udarbejdet en procesplan, som er sendt til MR sanunen med indkaldelsen til
dette møde. Procesplanen viser hvordan der skal besluttes mellem byggeud-

valg, menighedsråd og provstiudvalg

Det indstilles, at procesplanen godkendes.

Besluttet:

Procesplanen er taget til efterretning.

e. Churchdesk:

Churchdesk vil være et fast punkt (mellem orientering/efterrebring) indtil vi
er kommet godt i gang.

Besluttet:

t.o.

f. Forretningsudvalg

Arbejdet med dagsorden er i kraft af menighedsrådets høje ambitionsniveau

ret omfattende.

Der ønskes på mødet en drøftelse af, at vi i MR indretter os med et forret-

ningsudvalg som har den primære opgave at mødes, aftale sager til behand-

ling på Menighedsrådet, og konkret producere dagsorden.

Der er flere sigtemåI:
'I... de sager, som Menighedsrådet SKAL behandle, skal sættes på dagsor-

den

2. vigtigt at være ajour med henvendelser fra provsti, stift, KM, og

Land sforeningen af Menighedsråd,
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3. tæt kontakt fil menighedsrådets medlemmer og deres forskellige an-

svarsområder og kirkens ansatte i forhold til sager, der kræver be-

handling i MR
4. et måIer, at møder ikke bliver unødvendigt lange og at der i menig-

hedsrådets arbejde sættes god tid af trl drøftelser, refleksion o.1. men

at dette også kan ske udenfor møder, evt. ved særlige arrangementer

Det indstilles at der påbaggrund af drøftelsen her, til næste møde udarbejdes

et forslag til vedtægt / forrekringsorden.

Beslutning:

Blandt de fremmødte var der forståelse for ønsket, og der arbejdes videre
med et forslag til beskrivelse af hvordan vedtægt for et forretningsudvalg kan
se ud.

g. Sogneudflugt 2019

Det indstilles at vi også i år tager på sogneudflugt sammen med frivillige,
ansatte og Balslev Menighedsråd. Datoen er fastsat og der er ideer på bordet.
Beslutning:

Der blev orienteret om planer for den fælles udflugt for Menighedsråd og

nsatte og frivillige i pastoratet søndag d.26. maj.
, 4. Arrangementer og aftaler indtil næste møde

Strikkeklub mandag

Onsdag d.20. februar: 100 Salmer i FØNS (Vita Andreasen)

Torsdag d.27. februar: Ulvetimegudstjenesten kl. 16:45 -Iane handler ind; Anja
laver mad: Jens H. hjælper til; Inge Have.

Lørdag d.23. februar: Kirkehøjskole TRO OG HELBREDELSE v. Professor Niels
Chr. Hvidt i Middelfart Sognegård

Torsdag d.28. februar: Filmklub

Onsdag d.27. februar & onsdag d. 13. marts: Ældreklub
Onsdag d. 13. marts: 100 Sa1mer i BRENDERUP (Lars Højland)
Onsdag d. 13. marts: Næste møde: VærtFinn Hviid Nielsen (FH) indcl. Valg af

san8.

5. Evt.

Underskrevet dato: 13.feb. 2019
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