
Referat af menighedsrådsmøde 11.nov. 2014 kl. 19.00. 

Afbud: Erik, Karen 

Nyt fra formanden: 

Ny kontrakt m/ Marianne Ditlevsen  er underskrevet.  

Referater fra menighedsrådsmøde underskrives samme aften!  

Kulturmidler ansøgning Nordfyns Kommune 1 halvår 2015. Drøftet – vi tager idéen 

op til menighedsrådsmøde i januar.  

Nyt fra præsten:  

Ændring af min præstestilling: Gunvor skal deltage i undervisning af konfirmander 

i specialklasser i hele provstiet fra næste skoleår.  

Nye regler/cirkulære vedr. Mini-konfirmandundervisning, som er blevet 

obligatorisk.  

Cirkulære om vielser uden for kirkens rum. Gunvor indkalder et udvalg af Lenette, 

Tine + personalet, mhp. retningslinjer for vielser uden for kirkens rum.  

Cirkulære om begravelse af ubemidlede: Finn undersøger om der er noget nyt i 

cirkulæret i forhold til hidtidig regelsæt. 

Kirkehøjskoleaften d. 25. nov. – Mie, Lenette, Hanne og Tine laver kaffe og kage? 

Vintermøde 4. jan 2015 – Othello-lagkager, Hanne, Tine, Søren, Svend 

Forslag om sangaften i Ejlby kirke i foråret – dato og indhold fastsættes v. 

januarmødet. Forslag om Langesøkoret - Svend undersøger.  

Ønsker en opslagstavle (Hans finder ud af det) og salmebøger i konfirmandstuen. 

(Ca. 25 stk. kirkesalmebøger m. guldtryk bestilles, så de også kan bruges som 

ekstra i kirken). 

 

Nyt fra kassereren:  

Hanne gennemgik kvartalsrapporten, som blev godkendt. Budgettet gennemgås af 

Erik på decembermødet.  

 



Nyt fra Kontaktperson: 

MUS samtaler er blevet afholdt. Lokal aftale med Georg Klinting om fridage. 

Motorsavskursus i jan. Førstehjælpskursus ønskes. Tine arbejder på at få kurset 

sat i værk. Generelt ønsker personalet kurser. 

Der ønskes et el-klaver til kirkerne, ukrudtsbrænder og el-dreven hækklipper til 

kirkegårdene. 

 

Nyt fra graveren:  

Kirkernes åbningstider efter montering af elektronisk dørlås? Ny indgangsdør til 

Særslev kirke m. automatisk dørlås er monteret. Åbningstid er 8-16 i 

vinterhalvåret – forslag om forlænget åbningstid i sommerhalvåret 7-19 

Optagelse i næste års ”Vejkirker” – fortsættes. 

Tidsstyring af varmeanlæg i Særslev kirke og lys i våbenhuset - installeres. 

 Evaluering af familiegudstjeneste i Melby. Herunder om den skal gentages 

til næste år. Vi gentager. 

 Præstegårdshaven. Revideret tilbud fra Birkely antaget. Udvalget arbejder 

videre. Opgavefordeling vedr. vedligeholdelse af haven efterfølgende bør 

drøftes i sammenhæng hermed. 

 Kommunal ansøgning imødekommet med 45.000 kr. til anlæggelse af mini-

bystævne med bålsted i præstegårdshaven. Udvalget (Connie og Lone) 

arbejder videre med at søge midler til projektet. 

 Personalepolitik (se forslag fra Tine). Del 1 bruges indtil maj, herefter 

justeres til egen personalepolitik. 

 Medarbejderfest:20. februar. Udvalg: Bodil, Tine. 

Næste møde: 10. december 2013 – møder i 1. halvår af 2015 fastsættes til dette 

møde. Kage: Bodil 

 

  

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


