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Viby Sogns Menighedsråd 
Grundtvigsvej 4 
8260 Viby J 

Blad nr. 813 
Den 29. november 2022 

Møde kl. 19.00 
i Viby Sognegård 

 
 

 

 
 
Dagsorden Beslutning/referat 
Til stede: Lise Barnkob, Line Villefrance, Hans 
Chr. Feindor-Christensen, Lis Andersen, Kai 
Frank Nielsen, Inge-Lise Ryom Emdorf, Jytte 
Kristensen, Jette Fisker Peders, Kirsten Bjerre, 
Jørgen Bardung 
Personalerepræsentant: Christina Kjær 
Christensen 
Suppleanter: Jonna Bøtker 
Kirkegårdsleder: Trine Klink Raunkjær 
Referent: Mie Lomborg 

Fraværende:  
Vera Hareskov 
Anna Boline Seerup 
Jette Fisker Pedersen 
Peter Lundgaard 

Salme/sang Højskolesangbogen nr. 63 
  
Punkter til beslutning  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
2. Konstituering/Valg gældende fra 1. søndag 

i Advent: 
a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. Kontaktperson 
e. Underskriftsberettiget 
f. Kirke- og kirkegårdsværge 

 
 

a. Hans Chr. 
b. Lis 
c. Kai  
d. Lis 
e. Kai og Hans Chr. 
f. Kai 

3. Mødetidspunkt for MRM fremdeles: 
forslag opkastet på foregående MRM; vi 
mødes kl. 17.30 på torsdage og indstiller 
os fleksibelt på, hvor i huset mødet 
afholdes. 

Gældende fra januar 2023: 
Menighedsrådsmøderne holdes 
hver 4. torsdag i måneden kl. 17.30 
med smørrebrød efterfølgende.  

4. Salgsprisen på præsteboligen på 
Møgelmosevej justeres: Efter at 
boligmarkedet næsten er gået i stå pga. 
bl.a. voldsom rentestigning, sættes 
udbudsprisen til kr. 3.995.000 med 
mulighed for at FU kan disponere hurtigt 
på pv. MR, såfremt en mindre pris-

Punktet er godkendt. 
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justering kræver det. Forklaring tidligere 
udsendt til MR. 

5. Formel godkendelse af tilbud fra 
anlægsgartner BUUS´s tilbud på 
omlægning af asfaltstier i øst-kirkegården. 
Provstiet har på forhånd godkendt prisen. 
Bilag A 

Godkendt 

6. Kordegnekursus til Mie på 15 timer 
anbefales til godkendelse. 

Godkendt 

7. Medarbejder Christina er valgt af 
personalet som 
medarbejderrepræsentant. Da Christina 
er vinterhjemsendt i en periode, vil MR se 
positivt på at medarbejderne evt. selv 
sørger for vikar. 

Christina må gerne møde op til 
menighedsrådsmøderne i de to 
mdr., hvor hun er hjemsendt. Vi kan 
dog ikke give betaling eller stille krav 
om det. Christina er hjemsendt fra 
dec. til en gang i marts 23.  

8. Besøg af venskabsmenighed i 2023 eller i 
2024? Lise 

Reinhardt fra venskabsmenigheden 
har rakt ud til os for ca. en måned 
siden med ønske om at få kontakt 
igen.  
 
Den 05.12.22 er der online møde 
med dem. Kontakt Lise, hvis I ønsker 
at deltage i mødet.  
 
De vil gerne komme på besøg hos 
os. Vi vil indbyde dem til at komme 
herop fra fredag d. 16. juni til og 
med mandag d. 19. juni 2023.  

9. Godkendelse af kvartalsrapport v./ Kai 
Frank (Udleveret bilag; Kvartalsrapport, 
Budget, formål) 

Kvartalsrapporten er gennemgået 
og godkendt.  
 
Hans Chr. kontakter Christian 
Tuemand vedr. et aflåst skab i 
Ravnsbjerg kirken, så kirkebøgerne 
kan rykkes fra Viby Kirke til 
Ravnsbjerg Kirke.  
 
Det aftales, at Aktivitetsudvalget 
kommer med en liste til Mie om, 
hvilke aktiviteter, som de ønsker at 
få oprettet underkontonumre til 
under formål 3: Kirkelige aktiviteter.   
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10.  Endelig budget 2023 til godkendelse 
(Udleveret bilag – Årsbudget 2023) 

Budgettet for 2023: Viby Sogns 
Menighedsråd, CVR-nr. 44108216, 
Budget 2023, , Endelig budget 
afleveret d. 04-11-2022 12:04 er 
godkendt. 

11. Beslutning om at leve op til de af provstiet 
pålagte pålæg om hensættelser til 
omlægninger på kirkegården og i øvrigt 
sparekrav vedrørende kirkegårdens drift – 
efter eventuelle justeringer af 
beregningsgrundlaget i Provstiskyen -, 
således at sognets aktiviteter uden for 
kirkegården ikke belastes af færre penge 
til rådighed. Bilag B + C 
Bilag C: Viser det faktiske samlede årlige 
lønkroner til kirkegårdens ansatte inkl. 
leder og vikar for perioden 2018 – 2023 
(budget 2023) 

Det aftales, at Kirkegårdsudvalget i 
samråd med Trine sættes sammen 
og drøfter, hvordan kirkegården kan 
drives i år 2024 med de midler, som 
vi tildeles fra provstiet. 
 
Vedrørende afd. a så tager 
Kirkegårdsudvalget initiativ til møde 
med Trine, Anne Marie Møller og 
evt. Pernille Wittrup. Trine ses som 
ankerperson ved projektets 
gennemførelse.   
 
Følgende er medlem af 
Kirkegårdsudvalget: Kirsten, Jytte, 
Jørgen, Line, Jette og (HC i en 
periode). 

Referater fra udvalgene  
a) Forretningsudvalget  
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget  
c) Stående udvalg (Bygningsudvalg) Byggeriet er 1 mdr. forud.  
d) Aktivitetsudvalg To for aktivitetsudvalget vil gerne 

være en del af høstgudstjenesten, 
da det ønskes, at høstgudstjenesten 
kan være en aktivitet for voksne.  

e) PR-udvalg  
f) Relations-udvalg  
g) Elsterverda-udvalget  
h) Arbejdsmiljøudvalget  
i) Forældre-, unge- og børneudvalg  
j) Diakoniudvalg Der har været afholdt møde om 

diakoniens dag søndag d. 5. februar.  
k) Gudstjenesteudvalg  
l) Valgbestyrelsen  
m) Bæredygtighedsudvalg  

 
 

Orienteringspunkter - skrivelser og meddelelser  
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Tages kun op til drøftelse, hvis der er 
kommentarer fra menighedsrådets medlemmer. 

a) Siden sidst fra præsterne Vi har fået en udfordring med, at 
plejehjemmene ikke har ressourcer 
til at sende personale med til 
gudstjeneste i kirken. 
Plejehjemmene havde en ide om, at 
vi kunne prøve at invitere de 
pårørende med til gudstjenesten 
frem af rettet. 

b) Fra kontaktpersonen  
c) Personalets ferieafvikling og -planer i 

2023, Lis 
Vores nye KK-medarbejder Susanne 
skal to uger på kursus, som er et 
krav i forbindelse med, at hun skal 
varetage en KK-stilling.  

d) Aflønning af korister, Lis  
e) Ny KK-medarbejders opgaver i frem til 

sommeren 2023, Lis, Lise, Line og Kirsten 
Vi har haft besøg af vores nye KK-
medarbejder, som starter i januar 
2023.  

f) Økonomien p.t. og i 2023: Har vi de ca. kr. 
100.000 til overs som Provstiet 
forudsætter og er 2023 disponeret, så vi 
også her har økonomien i den af provstiet 
forudsatte balance, Kai 

Det er svært at spå om fremtiden, 
men vi gætter på, at der er et 
overskud på 100.000 kr. for året 
2022. 
 

g) Jule- og nytårstiden i Viby, aktiviteter og 
aktører, Lise og Line 

Der er fire gudstjenester d. 
24.12.2022:  
Kl. 11.30 (børnegudstjeneste), 13, 
14.30 og 16. 
 
Den er en gudstjeneste d. 
31.12.2022 Kl. 14. 

h) Venskabsmenigheden, Lise  
Eventuelt  
 Nytårskur: 07.02.2023 kl. 18.00  
Næste ordinære møde er den:  Torsdag d. 26. januar 2023 kl. 17.30 

 


