
Møde-dagsorden for
Eiby Menighedsråd

Mødedato: onsdag 15. maj 2019 16.30

i sognegarden
Inviterede:

|ens C. Rothmann (ICR), sognepræst

]ens Helbo (]H), formand;
Finn Hviid (FH), næstformand; kontaktperson \

Inge Have (IH), kasserer i
Anna Marie Gren (AMG);
Hanne Dons (HD), præstegårdsudvalge[

]ane Vigs ø (IY), præstegårdsudvalgef
Preben Hansen (PH), kirkeværge;
Helle ]ørgensen (HD, medarbei denepræsentant
Åfbud: PH, HI Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutnins:

Godkendt.

2. Sager til orientering

a. Formand: Orientering om implementering af styringssystemet Churchdesc. Konfir-

mandtilmeldinger foregår via Borger.dk

b. Præst: Konfirmandundervisning er afsluttet. Nye tilmeldinger i starten af det nye

skoleår. Der foreligger tilbud på luftfoto af kirken med drone, som der arbejdes vi-
dere med.

c. Kasserer: Kvartalsrapport.

d. Medarbejderrepræsentant:

e. Kontaktperson: MUS og APVsamtaler påbegyndt.

t. Kirkeværge:

g. Præstegårdsudvalg: Intet møde

h. Kirke- & kirkegårdsudvalg: Der har været afholdt provstesyn.

i. Kirkeblad:

j. Samarbejdende sogne: Møde for alle d.21. maj og torsdag d. 6. juni.

k. Kunstudvalg: Ny udstilling til august.

3. Sager til behandling

a. Minikonfirmander
På stabsmøde har det været drøftet, hvordan man kan organisere undervisningen af mini-
konfirmander. Orientering ved præsten og eflerf ølgende drøft else.

Beslutning:

Organisten har tilbudt sin arbejdskraft. Finn undersøger ansættelsesmuligheder ved

stiftet. Der undervises max. 1r/zttme pr. gang.
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b. Llzclanlægget i kirken
Der har været klaget over, at det kan være svært at høre, hvad der siges i kirken. Der er re-

kvireret en gennemgang af lydanlægget i kirken og modtaget et tilbud på reparation/op-
datering af lydanlægget fra OTICON. Tilbuddet rundsendes til MR.

Anlægget blev anskaffeti2009, dvs. det er 10 år gl. og det er vigtigt, at vi drøfter, hvad pro-
blemerne består i: Er det forkert betjening, tales der uklart i anlægget, skrues der forkert
op, er lyden aftrængig al hvor man sidder, er der mulighed for at afprøve anlægget med for-
skellige "talere". Det bør belyses, inden vi tager stilling til at kassere det eksisterende an-

læg. Tilbuddet gælder 90 dage.

Der holdes møde i K&KG-udvalget d. 7. maj, hvor det drøftes.

Vi skal være sikre på, at vi gør det rigtige.
Beslutning:

Tilsynsrapporten indhentes.

c. Gaver ved kirkelige begivenheder

Drøftelse af gaver ved kirkelige begivenheder. Udgangspunkt: Menighedsrådet vil gerne

præsentere sig i relation til sognet og det kan bl.a, ske gennem visse kirkelige handlinger.

AMG foreslår, at der laves et gaveregulativ.

Udkast til drøftelse:

De kirkelige handlinger:
Dåb-kort&Pixi
Konfirmation - personligt kort & gavebog,

Bryllup - personligt kort + gavebog

Bisættelse - kondolencekort
Kirkelig velsignelse - kort/ blomst.

Opmærksomhed v. runde fødselsdage blandt MR & ansattte/frivillige, alvorlig sygdom for
ansatte og pårørende [skøn)
Beslutning:

Der bestilles kort, som kan benyttes til forskellige handlinger. AM laver udkast til gave-

regulativ.

d. Symposion

JCR har foreslået, at MR-møder af og til indledes med en samtale om et udvalgt emne/

mens vi spiser (symposion) - et emne, der er interessant men som ikke hører ind under

mødets dagsorden. Formålet er at give plads til ideer og tanker om det kirkelige. Uddy-

bes på møde.

Beslutning:

Der atholdes 2 årlige møder med symposion.

Ejby Menighedsråd (7835), Middelfart Provsti - Formand Jens Helbo, Bredgade 25,55928iby
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e. Menighedsmøde opfølgning

Notatreferat kan ikke blive udsendt inden mødet.

Vi har fået Claus Dues plancher, som kan rundsendes efterfølgende.

Åben snak på mødet om ideer og forslag til opfølgning.

Beslutning:

Referat udsendes.

f . Honorarer

Provstiet sendte i11.12.18 en orientering om, hvad der må bruges til honorar. Herefter

er der af JH/FH foretaget en justering af kirkeværgent som tidl. er beskåret og til kon-

taktperson ud fra opgavemængden, som var. Dette har beklageligvis ikke rræret fore-

lagt MR.

AMG har korrekt påpeget, at den nuværende fordeling ikke er aftalt i MR og forslår en

ændret fordeling med tilbagevirkende kraft til 1.1.2019.

Orientering på mødet.

Det foreslås at tage fordelingen til efterretning for 2019, og at fordeling af honorar drøf-

tes for 2020 på mødet i november.

Beslutning:

Der besluttes følgende honorarer: Formand 16.000. Kasserer 10.400. Kirkeværge 6.000.

Kontaktperson 9.600. Man kan ikke samtidig modtage telefongodtgørelse.

g. Sognetur

Pr. 05 maj er der tilmeldt 30.

Status på tilmeldinger og program

Beslutnins:...+

Der er nu 33 tilmeldte.

h. Krucufiks af Stefan Herrick på prøve i Våbenhuset

Drøftelse af udsmykning i våbenhuset.

Vi skal forholde os til, om krucifikset skal blive hængende der (forudsætter køb).

Beslutning:

Vi er interesseret, men pris indhentes hos kunstneren.

i. Sikkerhedmæssig skærmning af Globen

Stefan Herrick foreslår nogle metalstivere og et reb som afspaerring.

Drøftelse og ideer til hvordan man kan skærme mod levende ild.

Ejby Menighedsråd (7835), Middelfart Provsti - Formand ]ens Helbo, Bredgade 25,5592Ejby
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Finn undersØger hos beredskabchefen, om der er formelle krav, der skal tilgodeses (ud-

over det indlysende, at der ikke må være risiko for personskacle/ild).

Beslutning:

Globevagt overvejes.

j. Plejehjemsbeboere til gudstjeneste i kirken
Har været drøftet adskillige gange. IH har talt med plejehjemslederen om, hvordan vi kan

finde personer, der kan hjælpe med at transportere de gamle.

Iværksættes hen over sommeren ved fastsættelse af hvilke datoer for Højmesse, der

skal udpeges.

Beslutning:

Det er muligt 30.6.

k. Kirkegården - uc{viklingsplaner

Update & orientering ved Kirke- og kirkegårdsudvalget, som har møde d.7.5.

Planlægning af rnenighedsrådets drøftelser af (og stillingtagen til) udviklingsplaner for

kirkegården.

Beslutning:

Vi arrangerer udflugt til Tommerup og Svendborg kirkegårde.

l. Kirkekor i Eiblz Kirke

Opføtgning på fællesmøde med Balslev Menighedsråd:

Har vi en viden orn, at der er interesserede nok, der vil synge i kor?

Voksenkor? Børnekor/Ungdomskor? Hvad vil det koste at oprette kor? (timer til korle-
delse)?

Vil et kor være permanent eller sæsonbetonet?

Hvordan vil løn til en korleder kunne finansieres med de nuværende budgetmæssige
rammer?
Beslutning:

Der foretages en behovsundersøgelse.

m. Provsteslzn d. 8 maj (i dag)

Sættes på dagsorclen ift. de syn, der er afviklet i løbet af dagen, dersom der er områder

vi skal handle på.

Beslutning:

Der er lavet en liste over det, som skal udbedres. Listen tiisencles

n. Byggesagen (Graverhuset)

Orientering om byggesagen.

Ejby Menighedsråd (7835), Middelfart Provsti - Formand ]ens Helbo, Bredgade 25,55928jby
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Beslutning:

Til efterretning.

o. Kvartalsrapport

Gennemgang vecl kasserer. Der er overført 500.000 til anlægskonto til graverhus.

Beslutnine:+

Rapporten godkendt.

Ejby Menighedsråd (7835), Middelfart Provsti -Formand ]ens Helbo, Bredgade 25,55928jby
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4. Evt.

Underskrift:

Å

O^rgur^Å Q*r\

ilur, 'ah;&,/":- u

Ejby Menighedsråd (7835), Middelfart Provsti - Formand lens Helbo, Bredgade 25,55928iby

el e

-Q'ø"r

/Ouo{/*oirrr*


