
Dagsorden til 11. april 2013 kl. 19.30 

Afbud: Søren, Lone og Kristina, karen. 

Nyt fra formanden:1. medlemskab af ” Folkekirken i udlandet”, 2. ref. af 

budgetmøde i provsti, 3. energirapport på præstegård (udsættes til næste gang -

14.maj) 4. timeslag i Ejlby: Finn undersøger mulighederne for at dæmpe lyden hos 

dansk klokketeknik. 

 

Nyt fra præsten:1. Filmoptagelse i Særslev Kirke / præstegård, 2. optælling v/ 

kirkelige handlinger, 3. sangaften arrangeres med Kaj Andersen i maj og juni. 

Fremover skal Nordfyns gymnasium selv medbringe klaver til De 9 læsninger eller 

med andre ord: klaveret skal ikke flyttes fremover. 

Hjælp til konfirmation søndag d. 14. april ( telegrammerpasning) Hanne og Tine. 

Opgørelse over aktuelt personaleforbrug i Bogense Provsti 

Ny prædikestol afhentes i næste uge. 

Nyt fra kasseren: Honorar er sat i værk. 

Nyt fra Kontaktperson: Ref. fra kursus 

Nyt fra graveren: 1. Opfølgning på tilbud til kirke- og kapeldør Særslev,  

Ved næste budgetmøde skal vi tage stilling til ny kapel-dør. 

2. dørlås montering Melby og Ejlby,- vi betaler af egen kirkekasse. 

 3. henvendelse fra Søndersø Produktionshøjskole og Jobcenter Nordfyn. 

Som menighedsråd bakker vi op om henvendelsen fra begge steder. 

1. Forretningsorden til godkendelse 

Den er godkendt. Forretningsprotokol skal ud på hjemmesiden. 

  

2. Sommerudflugt i samarbejde med pensionistforeningen. 

12.juni – til Jelling, den gamle by. Pris: 200 kr/deltager. 

 

3. Udkast kirkegårdsvedtægt Særslev, evt. tilrettelse Ejlby, Melby 



Forslag til nye vedtægter er under udarbejdelse og  sendes menighedsrådet 

fra Finn 

  

4. Mini – konfirmand afslutning i juni i engang i uge 25, Conny og Svend + 

fdf’ere. Hanne laver snobrødsdej. 

Bodil L. kan deltage. 

 

5. Sommermøde – foredragsholder: Alex Knudsen er valgt. Kunne 

arrangementet holdes uden for konfirmandstuen..? 

Conny og jesper og Erik udgør udvalget. 

 

6. Open by Night – indhold og udvalg: idéer: Willy Egmose, Peder Thyssens 

baggårdsband, H.C. Andersens parade. 

. Jesper og Hanne og Tine og Lenette udgør udvalget. – ikke sidste uge i 

sept. 

Svend har evt. borde til våbenhuset. 

    Evt. her under indkøb af kage/brød til næste møde. 

 

Erik Pedersen bager til næste møde. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


