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Viby Sogns Menighedsråd 
Grundtvigsvej 4 
8260 Viby J 

Blad nr. 812 
Den 25. oktober 2022 

Kl. 18.30 spisning, møde kl. 19.00 
i Viby Sognegård 

 
 

 

 
 
Dagsorden Beslutning/referat 
Til stede: Lise Barnkob, Line Villefrance, Hans 
Chr. Feindor-Christensen, Lis Andersen, Vera 
Hareskov, Kai Frank Nielsen, Anna Boline 
Seerup, Jette Fisker Pedersen, Kirsten Bjerre, 
Jørgen Bardung 
Personalerepræsentant: Christina Kjær 
Christensen 
Suppleanter: Jonna Bøtker 
Kirkegårdsleder: Trine Klink Raunkjær 
Referent: Mie Lomborg 

Fraværende:  
Peter Lundgaard, Jytte Kristensen, 
Inge-Lise Ryom Emdorf 

Salme/sang Højskolesangbogen nr. 63 
  
Punkter til beslutning  

1. Godkendelse af dagsorden  
Punkter til drøftelse  

1. Tidspunkt for menighedsrådsmøder:  
Er der stemning for at flytte mødet frem 
til f.eks. kl. 17.30? Et tidligere tidspunkt er 
nok gunstigt for ansatte som deltager i 
mødet. (Alle) 

Der er fremsagt følgende forslag, 
som skal tages op til beslutning på 
næste menighedsrådsmøde: 

- Møderne skal afholdes om 
torsdagen kl. 17.30.  
Vi forholder os fleksibelt til, 
hvilket lokale vi skal sidde i. 
Det skal overvejes, hvilken 
uge i måneden mødet skal 
holdes i, da ”Bare Mænd” 
mødes tredje torsdag i 
måneden.  

2. Valg af medarbejderrepræsentant til MR. 
(Lis) 

Der skal snarest muligt afholdes valg 
af medarbejderrepræsentant til MR. 
Den nye medarbejderrepræsentant 
tiltræder straks derefter. 
Medarbejdermøde holdes først til 
foråret 2023. 

Referater fra udvalgene  
a) Forretningsudvalget Ikke afholdt møde siden sidst. 
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b) Kirke- og kirkegårdsudvalget Der er afholdt møde i udvalget, hvor 
der blev kigget på afd. a. 
 
Det er aftalt, at Trine sammen med 
Anne Marie Møller skal komme med 
et forslag til, hvor mange nye 
urnegravsteder vi skal have ved afd. 
a samt placeringen af disse. 
Pengene til omlægning af 
kirkegården skal søges fra 
Udviklingspuljen. 

c) Stående udvalg (Bygningsudvalg) Der skal holdes bygningsmøde i 
morgen vedr. Damtoften.  
Byggeriet kører planmæssigt.  
Det er besluttet, at der skal sættes 
lås i skabet i lokale 1+2, så alle 
nemmere kan tilgå mikrofonen. 

d) Aktivitetsudvalg Jens Maiboms foredrag d. 1. 
november 22 er flyttet til den 12. 
januar 23.  
Der er afholdt foredrag med Aage 
Augustinus i efterårsferien.  
Det var et vellykket arrangement 
med flot fremmøde.  
Næste møde i udvalget er d. 1. 
november kl. 10.  
 
Som følge af Jens Christian Grøndals 
foredrag d. 15. november, rykkes 
næste menighedsrådsmøde til d. 29. 
november kl. 19.    

e) PR-udvalg  
f) Relations-udvalg  
g) Elsterverda-udvalget  
h) Arbejdsmiljøudvalget  
i) Forældre-, unge- og børneudvalg  
j) Diakoniudvalg Der er afholdt møde d. 14. oktober, 

hvor der har været fokus på 
diakoniens dag. Der er aftalt nyt 
møde d. 9. november fra kl. 11 – 12. 

k) Gudstjenesteudvalg Der har været afholdt møde d. 15. 
september. Den aktuelle situation er 
pt., at vi holder en pause med en 
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frivillig kordegn i kirken, som følge 
af mangel på frivillige kordegne. 
Line og Lise laver en seddel, som 
sendes rundt på mail til 
menighedsrådsmedlemmerne, hvor 
de kan skrive sig på som frivillig 
kirkemedhjælper til 
søndagsgudstjenester.  

l) Valgbestyrelsen  
m) Bæredygtighedsudvalg Trine har indhentet tilbud på et 

regnvandssystem, som hedder 
”Genvand”. Muligheden undersøges 
nærmere for at få det her i Viby 
kirke. 

Orientering – skrivelser og meddelelser 
Orienteringspunkterne tages kun op til drøftelse, 
hvis der er kommentarer fra menighedsrådets 
medlemmer. 

 

a) Siden sidst fra præsterne Præsterne skal på studietur i en uge 
til Amsterdam i april næste år.  

b) Fra kontaktpersonen Der skal afholdes jobsamtaler i 
næste uge vedr. ny kirke/kultur 
medarbejder. 
 
Line har nu snart været ansat i to 
mdr. Hun synes, at det går godt. 
Hendes oplevelse er, at det er et 
meget travlt sogn med antallet af 
handlinger.  

c) Asger Troelsen låner kirken 6 gange af en 
time frem til jul 

Orientering 

d) Fløjtenist Neus Signes Llinares, 
solistuddannet fra Musikkonservatoriet, 
spøger om hun kan øve i kirken de næste 
3-4 måneder. Modydelse koncerter i 
kirken. Sagt ja. 

Orientering 

e) Udkast til deklaration om eksklusiv 
brugsret i forb. med salg af Kirkestien 1. 

Indtil der kommer byggeri i gang, så 
har vi brugsret i huset.  
Pr. 1. november overtager 
foreningen for Kirkestien 1 
betalingerne for varme osv. 

Eventuelt  
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 Landsforeningen for menighedsråd 
har nu udgivet den lille kalender for 
år 2023: Meld tilbage til Mie, hvis I 
ønsker at få en.  
 
Fra d. 23. december til og med 26. 
december er det besluttet, at der 
skal være lys på kirken. 

Næste ordinære møde er den 29. november 
2022 kl. 19.00 

 

 
 
Underskrifter: 


