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Referat af møde i  

Ejby Menighedsråd 
Sognegården 

Dato: onsdag d. 11. september 2019 kl. 17.00  

 

Let servering (smørrebrød) ved mødets start. 

 

Deltagere: 

Jens C. Rothmann (JCR), sognepræst 

Jens Helbo (JH), formand;   

Finn Hviid (FH), næstformand; kontaktperson   

Inge Have (IH), kasserer;  

Afbud - Anna Marie Gren (AMG);  

Hanne Dons (HD), præstegårdsudvalget;  

Jane Vigsø (JV), præstegårdsudvalget;  

Afbud - Preben Hansen (PH), kirkeværge;  

Afbud - Helle Jørgensen (HJ), medarbejderrepræsentant og Anna Marie Gren (AMG) 

  

 

1. Valg af ordstyrer:  Jane er ordstyrer 

 

2. Valg af referent: Jens H. referat 

 

3. Godkendelse af dagsorden:  Godkendt 

 

4. Sager til orientering 

a. Formand:  Invitation til møde i præstesamarbejdet i Gl. Ejby kommune s.m. for-

mænd fra andre MR. 

b. Præst:  

Minikonfirmander: Velkomstmøde: 13 tilmeldte og fremmødte. Tak til dem, der 

mødte op og hjalp med. Mange forældre mødte op. Der er 33 på årgangen. God 

stemning. Mange børn skulle spille fodbold kl. 17, og gik glip af kirkearr.  

med Jens Jødal. 

Inge fortæller, at der var roser for arrangementet..  

Lydforhold i kirken: Jens fortæller, at frekvens- til kirken er solgt til næste år. Tages 

med til behandling i Kirke- og kirkegårdsudvalget.  
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c. Kasserer:  Intet 

d. Medarbejderrepræsentant: Ikke tilstede 

e. Kontaktperson: Orientering om lønforhold. 

f. Kirkeværge: Ikke tilstede. 

g. Præstegårdsudvalg: Der har været afholdt møde. Jan Korsgaard var med og fore-

lagde budgettet. Der er pt. brugt 33 %. Budget 2020: der arbejdes i nye gardiner, 

persienne, parasol til udendørs gudstjeneste. Opfølgning på de ting, der blev påpe-

get ved provstesyn. Tagrender – der gror ukrudt i tagrenden v. garage – det er der 

aftale med blikkenslager om at holde nede.  

Varmeregnskabet viser tydelige tegn på den isolering, der blev foretaget. 

Næste møde holdes i januar – ift. vedtægter skal det være en gang i kvartalet, men 

der skal være sager til behandling.  

h. Kirke- & kirkegårdsudvalg: Der har været to ekstraordinære møder. Ordinært mø-

de skubbet til 30.10. Oticon er på trapperne ift. det årlige syn på lydanlæg.  

Der er gang i arbejdet med opgaverne fra provstesynet. 

i. Kirkeblad: Møde d. 25. sep. Kl.9.  

Gudtjenestelisten tages med på næste møde. 

j. Samarbejdende sogne:   

Kæmpesucces med ”Kirke og Kino” i lørdags 7.9. 

Der arbejdes med et tema: Sorg og ensomhed. 

Inge har kontaktet Esben Kjær fra P1. (13.000 kr. ).  Vi vurderer om SA-vil entrere, 

ellers gør vi det. 

Inge fortæller om en artikel fra Kr. Dagblad af Kristian Bødtger, sognepræst i Jel-

ling. Hans mor tog sit eget liv da han var 14 år. Kontaktes som mulighed 

Drøftelse af at vi også i Ejby kan have en række arrangementer.  

Emner: Livsbegivenheder mellem glæde og sorg (sygdom, død)/ skam / skyld / sjæ-

lesorg. Mange af de alvorlige, afgørende livsbegivenheder kan være nogen man ef-

terlades alene med, uden at tale om.  

Enighed om at disse emner er det væsentligste og det spændende i menighedsrådsarbejdet. 

Menighedsmødet: her kunne man have det som tema til det kommende menig-

hedsmøde. 

k. Andre: 

 

5. Sager til behandling 

a. Evaluering ifm afholdte arrangementer. 

(Ordet ”beslutning” vedrører her hvorvidt der er noget fra vores behandling, der 

skal medtages i forhold til kommende arrangementer – ellers er det jo netop et ”eva-

luerings-punkt” dvs.: Hvordan var det?) 
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 Ulvetimegudstjeneste torsdag d. 29.8. 

44 spisende, rigtig god tilslutning. Mange nye børn og forældre. Der 

blev udtrykt glæde over arrangementet. Via Facebook.  

Beslutning: Til efterretning og glæde. Næste gang flere pølser og  mindre 

spaghetti.  

 

 Fernisering (Galleri) søndag d. 8.9. 

Hyggeligt ca. 20 fremmødte. God diskussion om malerierne med Ma-

rion og hendes lærer. Virkelig introduktion til hvordan Marion har 

udviklet sig som maler. Stor taknemmelighed.  

Birgitte Torlasius vil gerne udstille her. Foreslår Januar med fernise-

ring og foredrag. 

Beslutning: Vi annoncerer fremover, som denne gang og gør noget ud af 

ferniseringen.  

 

 Velkomst Minikonfirmander onsdag d. 4.9. 

Beslutning. ovenfor 

 

 Kirkegårdsvandring d. 31. 8. 

Det var en stor glæde og succes at opleve. Bør planlægges igen til næste 

år, og gøres til et årligt tilbagevendende arrangement. Ca. 20 deltog.  

Beslutning: Kirke- og kirkegårdsudvalget laver arrangement igen til næste år. 

 

 Kirke og Bio  

Beslutning: Succes med 80 deltagere – bør ses. 

 

b. ØKONOMI: 

Budget 2020: FORELØBIGE udmeldinger fra budgetsamråd i Provstiet:  

+1½ % fremskrivning på løn 2019 = 925.724;  

+1,1 % fremskrivning på drift 2019 = 314.000 + synsudsatte midler 100.000 i 

alt: 1.340.291 kr. 

(Tallene er foreløbige/upålidelige og bygger på notat fra provsti-udvalgsmøde, men 

de er informative mht. grundlaget bag Budget 2020) 

Lønadministration for delte medarbejdere: det fulde ansvar ligger fremover 

hos det ansættende menighedsråd, og budgetterne reguleres ind efter dette: 
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Organist: Balslev 

Sanger: Ejby 

Kordegn: Fjelsted 

Vi bør drøfte, hvad har det af konsekvenser for det omfang vi kan råde over 

pgl. der er ansatte andre steder, herunder opgørelse/kontrol med timer?? 

Endeligt Budgetsamråd i oktober, hvor de endelige rammer udmeldes. 

 

Beslutning: Ved møde 8.10. meldes de endelige rammer ud. Kan måske 

kræve et ekstraordinært møde i MR. Afklares sidenhen. 

Mht. kontrol med de ansattes timer i forhold til timenormen er der ikke aftalt 

noget, men det kan tages op igen ifm. den omlægning af ansættelsesformen 

pr. 1.1.2020 så man først og fremmest sikrer at de ansatte får den løn de er 

berettiget til, og vi ved hvor mange timer vi kan bede dem om til særlige ar-

rangementer.  

 

c. VALG til Menighedsrådet 2020 

NY VALGLOV for Menighedsråd træder i kraft 2020. Indebærer (bl.a.) at der 

allerede nu er centralt fastsat 2 datoer for hhv. offentligt orienteringsmøde 

tirsdag d. 12. maj 2020 – sammenfaldende med det årlige MENIGHEDSMØ-

DE. 

Valgforsamling: tirsdag d. 15. september 

Møderne afholdes sogne-vis.  

Der afholdes kursus i den ny lovgivning i Middelfart sognegård i regi af 

Fyns Menighedsrådsforening: mandag d. 24. februar (tilmelding nødvendig) 

Vi bør i god tid drøfte:  

Menighedsmøde forår 2020 tilrettelægning, samt:  Hvem genopstiller? 

 

Beslutning: Taget til efterretning. 

 

d. Udviklingsplan for KIRKEGÅRDEN: 

Efter kirkegårdsvandringen skal vi forholde os til udviklingsarbejdet på Kir-

kegården. Vi skal drøfte den proces, og hvordan vi følger op.  

Det indstilles, at Kirke- og Kirkegårdsudvalget drøfter de foreliggende 

rapporter fra landskabsarkitekter og fra Tommy og kobler det sammen 

med de input der kom frem ved kirkegårdsvandringen d. 31.8. med hen-
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blik på at lave et samlet forslag til hvordan vi kommer videre, som MR 

kan behandle f. eks.  på novembermødet 2019.    

Finn har rundsendt Tommys rapport.  

 

Beslutning: Afventer indstilling fra K& K-udvalget. 

 

e. Forretningsorden, dagsorden, lukket punkt, forretningsudvalg mm 

1) lukket punkt 

AMG har udsendt en præcisering vedr. ”Lukket punkt” i MR forretningsorden: 

AMG husker, at der blev på sidste møde fremført, at et MR kan sætte samtlige 

punkter på en lukket dagsorden, hvis det er det, man vil, og denne udtalelse har 

givet anledning til at undersøge, om det virkelig kan passe. 

Af Ejby Menighedsråds gældende forretningsorden fremgår følgende af §1: 

Stk. 1. Menighedsrådets møder er offentlige, men menighedsrådet kan dog bestemme, at en 

sag skal behandles for lukkede døre. 

Stk. 2. Behandlingen for lukkede døre skal ske, hvis afgørelsen forudsætter en bedømmelse 

af personlige forhold, køb og salg af fast ejendom, udarbejdelse, overslag og tilbud vedrø-

rende bygningsarbejder og leverancer. 

Stk. 3. Menighedsrådet eller formanden kan beslutte, at spørgsmålet om, hvorvidt en sag 

giver grundlag for dørlukning, forhandles også for lukkede døre. 

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst i mødet. 

 

AMG er af den opfattelse, at MR i stk. 2 har beskrevet, hvilke sager, der skal be-

handles for lukkede døre, samt at det betyder, at alle andre sager skal behandles på 

vores offentlige (åbne) møde. 

Beslutning:  

 

2) Udformning af Forretningsorden 

AMG har på baggrund af drøftelse på sidste møde udarbejdet en redegørelse og et 

forslag til behandling på mødet: 

Retningslinier for udformning af dagsorden/beslutningsreferat 

Sagsbeskrivelse: 

På baggrund af drøftelser på MRs møde 14.08.19 har AMG udarbejdet et forslag. 

Forslaget vedlægges. 

Indstilling: 

Forretningsudvalget indstiller  

Beslutning: 
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3) Lille forretningsudvalg 

I marts-april blev der stillet forslag om at vi i en periode arbejder med et for-

søg på at kasserer, kontaktperson og formand udgør et ”lille forretningsud-

valg”, der i samarbejde udarbejder dagsorden til MR-møder.  Aftalen var at 

vi evaluerer det i september, dvs. nu.  

På baggrund af erfaringerne har JH lavet et notat, som har afsæt i marts-

tankerne og notatet vedhæftes dagsorden. 

 

Formanden indstiller, at ordningen med lille forretningsudvalget gøres 

permanent samt at notatet og drøftelserne på mødet munder ud i, at der 

uarbejdes et forslag til ny forretningsorden for MR´s møder til godkendelse 

på MR-mødet i november. 

 

Beslutning: Hele punktet konkluderes på den måde, at Menighedsrådet fin-

der, at det er en god idé, i januar på MR-mødet at lave et gennemsyn af for-

retningsorden (af 29.11.2017), og i samme forbindelse tage højde for beskri-

velsen af dagsordens udformning og muligheden af et lille forretningsud-

valg med den opgave at udarbejde dagsorden.  

 

f. SALMEDIGTERE til EJBY KIRKE 

Kunne det være en idé, at vi tænker på at have et årligt tilbagevendende ar-

rangement med en salmedigter på besøg i vores kirke. Arrangementet kan 

annonceres bredt ud, og vil givet have interesse for mange. F.eks. 6-10 salmer 

pr. aften plus et foredrag om det at skrive salmer? Kunne det være en idé 

med en lille frivilliggruppe, der assisterer? 

Tænker at vi skal nå det, mens tid er: 

Emner: Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Hans 

Anker Jørgensen, Steen Kaalø, Iben Krogsdal, Lars Busk Søren-

sen. 

Beslutning: Fast formål at vi en gang om året inviterer en salmedigter på be-

søg i oktober/november efter efterårsferien.   HOLGER LISSNER -> …  

 

g. Kursusdeltagelse: 

 Landemode i stiftet -> lørdag d. 28. september (samtidig med Teologi-

arrangementet her)  
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 Digitaliseringskonference 26. oktober arrangeret af KM (Finn og Inge del-

tager; Hanne overvejer og giver besked til Finn) 

 Fyns Stifts Menighedsrådsforening kursusprogram  

Andre kurser/arrangementer 

 

h. Fortsat drøftelse af GLOBE – sikkerhed  

Redegørelse på mødet 

Beredskabsinspektøren i Middelfart Kommune oplyser at dersom globen 

sættes på en fod, piedestal med en min. Afstand til loft på 2 m. – samt etable-

ring af røgalarm.  

Beslutning: Jane kontakter Herrik om et udspil.  

 

i. Planlægning af juleafslutning for MR & ansatte 2019 – dato? 

Forslag:  

Onsdag d.  11.12. kl. 18-21 

Fredag d.  13. 12. kl. 13-15   

 

Beslutning: 11.12. kl. 18-21 valgt. 

 

 Aftaler vedr. kendte arrangementer inden næste møde 

 Frivilligmøde i Sognegården – torsdag d. 19. september 

 Arbejdsmøde i Samarbejdende sogne - d. 1.10. 

 Kirke og tro – lørdag d. 28. september:   

 Konfirmandvelkomst d. 8.10. kl. 19-19.30 i kirken 

 

6. evt. 

 

Underskrift: 

 


