
Referat til 6. nov.2013 kl. 19.30. 

Finn medbringer kage. 

Afbud: Søren, Hans, Karen, Lenette 

Nyt fra formanden: Underskrift af referat fra okt. 

 Naturgas aftale, Formanden undersøger hvad prisen er pr. m 3 inden vi beslutter 

 -  deltagelse i Nordfyns kommune arg.( Ny folkeskolereform)  

Cvr.nr. – postkasse.  Vi ser tiden an og håber at det bliver lettere at få det 

oprettet – 

  Provsti gennemgang af vores kirkesyn (laves når der er budgetmæssig dækning)  

 - sogneindsamling 9. marts 2014 videre gives til vores nye præst 

Nyt fra præsten:  

 

Nyt fra kassere: Kvartals rapport- det ser fint ud. Finn, Erik og Marianne tager 

på kursus i nyheder vedrørende regnskaber 

 

Nyt fra Kontaktperson: Har været på kursus – sidste del af Kontaktpersonkursus 

– rigtig godt. 

Deltog i dagen med, Biskoppen i Provstiet, som også var en god dag 

 

Nyt fra graveren: Stormskade – dækker forsikring?  Det er der styr på , 

forsikringen dækker, dog en selvrisiko på  10% af udgifter, skader for ca. 40.000 

kr. Ny kapeldør nu isat. Alle tre kirker meldes til som vejkirker i 2014. Har haft 2 

traktorer på prøve. 

•   Præsteansættelse.  

• Menighedsrådet har en stemmigt anbefalet en ansøger - Vi venter nu på 

endelig udmelding, fra Stiftet, for datoer for ordination, og 

indsættelse. 

 

 



• Opsigelse fra Bodil herunder afsked og ansættelse af Marie. 

Bodil Rasmussen har opsagt sin stilling som kirkesanger pr. 1. 12. 2013. Vi 

hilser af med hende søndag d. 24. nov. kl. 19.00 i Melby kirke.  

Marie Sass Mogensen er ansat som vikar, med henblik på fastansættelse 

, frem til 31.01. 2014.  

 

 

• Finn`25. års jubilæum.  1. dec. 2013 har Finn været ansat som graver i 

25 år. Jubilæet fejres under private former. 

 

 

• Brand eftersyn på præstegård  14. nov. kl. 10.00. Svend Kælershøj 

deltager for MR. 

 

•  Kirkeblad som skal udkomme til første søndag i advent. Ole Hansen 

samler de forskellige indslag og bladet går i trykken 11. nov. 

 

• Evt. her under indkøb af kage/brød til næste møde. 5. dec. Svend  

OBS: Filmen der blev optaget i foråret vil blive vist fra kl. 19.00 Filmen vist. 

 

Lokalkirkeudvikling vil 7. jan. i Særslev, 8. jan. i Ejlby og 9. jan i Melby ( alle 

dage kl. 19. 00, og i kirkerne) mødes med befolkning og afstemme 

forventninger til fremtidens kirke. Nærmere info senere. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



       


