
Referat af Menighedsrådsmøde: 7. maj 2014 kl. 18.30. 

Afbud: Connie, Lenette, Mie, Karen. 

Nyt fra formanden: Tak for sidst ved udflugten 26.4. Referat fra marts blev 

godkendt. Hanne har modtaget billeder fra Hudevad Smedje fra alterparti i Særs-

lev Kirke, som skal udvælges til hjemmesiden. Ved budgetsamrådsmødet blev der 

vedtaget, at lave et kirkekalkningssamarbejde i provstiet. Hans deltager fra vore 

sogne.   

Nyt fra præsten: 

Næste arrangementer: FDF-jubilæum 25.5. Minikonfirmandafslutning 17.6. Forslag 

om familiegudstjeneste søndag 23. november i Melby m. spisning i forsamlingshu-

set.  

Nyt fra kassereren: 

Betaling af girokort- vi foreslår dem, som ikke har netbank om at få kuvertservice. 

Kirkegårdspersonalet kan ikke modtage penge – og kirkegårdene kan desværre hel-

ler ikke tilmeldes PBS.  

Projekt grøn kirke:  Intet nyt – afventer. 

Kvartalsrapport fremlagt for 1. kvartal. 

Budget 2015 skal afleveres 1. juni. Erik gennemgik de punkter i forslaget, hvor vi 

ønsker regulering. Forslaget blev vedtaget. Erik sender det ind til provstiet.  

Nyt fra Kontaktperson: 

Tine orienterede om reminder om arbejdsmiljø. Ferieoversigt sendes til Tine.  

Nyt fra graveren:  

1. Orientering fra møde med kirkeværger 30. april, hvor forretningsorden for 

kirkegårdsprotokoller. Inventarliste i kirker + værkstedsrum skal udarbej-

des. Aftalt 4 årlige møder og løbende orientering fra Finn. APV laves af 

stedlige kirkeværger, kontaktperson og Finn. Hans finder relevante papirer 

fra sit kursus i arbejdsmiljø. 

2. Status på kapeldør og hoveddør. Reklamation på kapeldør i Særslev kirke. 

Hoveddøren til Særslev Kirke skal udskiftes og automatisk lås kommer sam-

tidig.  

3. Status på præstegårdshaven. Finn gennemgik tilbud fra anlægsgartner vedr. 

renovering af præstegårdshaven. Der indhentes yderligere tilbud. De to 



første punkter har højest prioritet. Søger om ca. 60.000 kr. om året i prov-

stiet. Connie anmodes om at undersøge muligheder for tilskud fra fonde.   

Nyt fra kirkegårdsudvalget: 

1. Udkast til forretningsorden. Finn gennemgik udkast. Connie er formand. Finn 

er sekretær. Tine og Karen er medlemmer. Retningslinjer for kirkegårdsud-

valgets rolle drøftes på næste møde. Hans undersøger. 

2. Udkast til kirkegårdsvedtægt – bilag. Finn gennemgik udkastet – drøftelse 

fortsætter på næste møde. 

3. Orientering fra udvalget. Finn gennemgik referat med udvalgets ideer, som 

gælder for alle tre kirker. 

 Kirkegænger – tal til biskop. Indberettes årligt til stiftet. 1.5. 13.-30.04.13: 

Sum: Ejlby Kirke: 181 kirkegængere v. 15 gudstjenester, Melby Kirke: 182 

kirkegængere v. 14 gudstjenester, Særslev Kirke: 1.808 kirkegængere v. 58 

gudstjenester. Desuden tælles antal kirkegængere ved kirkelige handlinger 

og hverdagsgudstjenester i kirken.  

 Skal vi kigge på energigennemgangen fra 2013? Finn sender gennemgangen 

rundt.  

 Open by Night bliver 30. sept.  

 Lokalkirkeudvikling – Melby  

 

  

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde 12. juni kl. 18.30 v. Finn. 

 

referat: 07.05.2014/GS 

 

 

 

 

       


