
Referat af menighedsrådsmøde 9. april 2015 kl. 19.00. 

Afbud: Lone, Lenette, Karen 

Nyt fra formanden:  

1. Forslag til datoer for kirkesyn: Særslev kirke+præstegård : 27. maj kl. 17.00 

(før menighedsrådsmøde), Ejlby og Melby 9. juni kl. 16.00. Hanne giver endelig 

besked.  

2. Revisionsrapport godkendt. 

3. Indkaldelse til indledende budgetsamråd i Grindløse. Erik, Connie og Gunvor 

deltager. 

Nyt fra præsten:  

1. Hvem vil tage imod telegrammer 19. april? kl.9.30 Hanne, Erik  

2. Salmebogstillæg i 2016:  

Der afsættes midler til indkøb af ca. 60 stk. salmebogstillæg i foråret 2016 

3. Div. orientering:  

Gunvor orienterede om kommende arrangementer. 

Det besluttedes, at der indkøbes en børnebibel som afskedsgave til 

børnekonfirmanderne. 

Nyt fra kassereren: 

Kvartalsrapport og budget for 1. kvartal 2015 blev gennemgået og godkendt. 

Bemærkninger vedr. budget 2016 blev gennemgået og godkendt. 

Nyt fra Kontaktperson: 

Martin Dencker er ansat til rengøring i tjenstlige lokaler. 

Søren Bay Andersen og Berith Jørgensen er ansat som barselsvikar, mens Marie 

har barselsorlov. Tine undersøger de sidste ansættelsesmæssige deltaljer i 

stiftet. 

Nyt fra graveren:  

1. Udvidelse af urnegravsteder: 

Der er behov for flere urnegravsteder på Særslev Kirkegård. 

2. Kastanje på Særslev Kirkegård NV- lige hjørne (Finn fremsender forslag) 

Finn fremlagde forslag til at lave skulptur af den dårlige kastanje. Rådet 

besluttede, at pastoratets indbyggere skal have mulighed for at komme med idé 

til, hvordan en skulptur skal se ud.  Udvalg: Finn, Tine, Connie. Der laves en artikel 

til næste kirkeblad derom – deadline 30. april. 



3. Opfølgning på energirapport Melby Kirke 

Der indkøbes et ugeur, som styrer varmen i Melby. Der arbejdes videre med 

energirapporten. 

4. Samarbejde m/ jobcenter Nordfyn – Virksomhedspraktik 

Der er ansat en person i virksomhedspraktik på kirkegården.  Der undersøges om 

muligheder for at få en elev.  

Nyt fra præstegårdshave?  

Arbejdet med beskæring af solitære træer og omlæggelse af terrassen  sættes 

igang. Dog udsættes nogle af beskæringsopgaverne til vinteren.  

 

Nyt fra ”Bystævnet” i præstegårdshaven? 

Tilladelse til at anlægge ”bystævne” er givet både af kommunen og 

kirkeministeriet og opbakning fra provstiet. Connie og Lone udarbejder tegning. 

Møde i Provsti d. 6. maj kl. 16.15 – 16.45  

Menighedsrådet er indkaldt til møde med provstiudvalget i Søndersø præstegård.  

Alle medlemmer, som kan, opfordres til at deltage.  

Aktiviteter (udsat fra sidste møde) 

Oversigt over aktiviteter, som menighedsrådet arrangerer, blev gennemgået. Erik 

og Hanne kigger nærmere med beløbene. 

 

Kommende menighedsrådsmøder: Tirsdag 5. maj, Onsdag 27. maj, Torsdag 13. 

august – alle møder kl. 19.00 

 

Evt. Her under indkøb af kage/brød til næste møde. 5. maj kl. 19.00. Finn har 

kage med. 

 

Signeret 09.04.2015 af:

Svend Kählershøj 

Søren B. Larsen 

Erik Pedersen 

Bodil Lind 

Hans E. Nielsen 

Mie Petersen

Hanne M. Kjemtrup 

Tine Høgstedt 

Gunvor Sandvad 

       


