
Referat til 12. maj 2015 kl. 19.00. 

Afbud: Lenette, Karen, Svend  

Diana deltager som medarbejderrepræsentant i stedet for Finn 

 

Nyt fra formanden: 

 1. Dyrskue: Menighedsråd opfordres til at være frivillige på dyrskuet, se DAPen. 

2. Åbent MR- møde 27. maj: Formanden vil på mødet redegøre for 

menighedsrådets arbejde og planer, kasserer vil redegøre for økonomi.  

3. Kulturarv styrelsen på besøg: 10. juni kl. 15 kommer kulturarvsstyrelsen og 

ser på præstegården.   

 

Nyt fra præsten:  

1. Orientering: Gunvor orienterede om konfirmandundervisning og babysalmesang 

efter sommerferien, som bliver på hhv. tirsdage og onsdage. 

2. Indsamling til Nepal: Folkekirkens Nødhjælp anmoder om ekstra indsamling til 

jordskælvsofre. Der indsamles i kirkerne 

3. Hjælp til kaffebrygning følgende datoer:  

21/5 Sommersang i Ejlby: Søren + Hanne 

27/5 Åbent Menighedsmøde: Lone bager 

31/5 Familie gudstjeneste: Diana + Gunvor 

16/6 Afslutning på børnekonfirmander: Hanne (laver snobrødsdej), Bodil, Tine, 

Mie (laver kaffe) og Hans deltager. Gunvor fordeler poster i forhold til sidste år. 

FDF deltager også. 

24/6 og ældreudflugt: Bodil, Mie, Connie, Gunvor deltager i udflugten, som er 

arrangeret sammen med pensionistudflugten. 

Øvrige kommende arrangementer: 

7. sept. : Open by night. Udvalg: Georg, Connie, Hanne, Tine, Connie og Gunvor. 

Gunvor indkalder til et planlægningsmøde. 

27. sept.: Høstgudstjeneste i Melby 

25. okt: Familiegudstjeneste i Melby Kirke kl. 16. Søren reserverer 

forsamlingshuset. FDF medvirker også.  

5. nov.: Sogneudviklingssamtaler med Kirkefondet (opfølgning på Projekt 

Kirkeudvikling) 

4. Indkøb af el-klaver til kirkerne/konfirmandstue: Georg indhenter tilbud. 

 

Nyt fra kassereren:  

1. Ref. af møde i Provsti:  

Referat fra Budgetmøde i Grindløse 21. april: Budget er nulstillet.  

Der var spændende indlæg om erfaringen v. skoletjeneste i Randers Provsti. Ny 

præst i Søndersø-Skamby Lene Kjemtrup er ansat til at opbygge skoletjenesten, 



efterhånden også i samarbejde med Assens og Middelfart provsti.  

Kirkekalkningsudvalg: Inden 1. juni skal vi melde til eller fra samarbejdet. Skal 

sættes på dagsorden til næste møde. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

Kirkesanger Marie er sygemeldt - Vikarer er på plads:  

Berith Jørgensen og Søren Andersen vikarierer indtil orloven begynder pr. 22. 

maj. Tine udarbejder ansættelsesbreve.  Marianne ansøger om lønrefusion.  

Arbejdsmiljø:  

Diana og Tine har været på arbejdsmiljø-kursus og ajourfører APV. 

 

Nyt fra graveren:  

ingen emner 

 

 Nyt fra præstegårdshave?  

Der er blevet beskåret træer, beplantning ved terrassen og anlagt ny 

terrasse. Der skal arbejdes videre på anskaffelse af ny plæneklipper.  

 Nyt fra ”Bystævnet” i præstegårdshaven? 

intet nyt 

 Datoer for møder i efteråret: 

13/8, 1/9, 7/10, 12/11, 1/12 

 Honorarer til MR medlemmer:  

(værge, kassere, kontaktperson og formand)  

18.000 kr. til formand, 10.000 kr. til kasserer, 10.000 kr. til kontaktperson, 

5.000 kr. til Melbys kirkeværge + 7.500 kr. til Ejlby og Særslev kirkes 

kirkeværge. Hans Nielsen tager forbehold for honorarets størrelse.  

 

Evt.: Kirkesyn 27. maj i Særslev kirke og præstegård begynder kl. 16.30 

Kirkesyn 9. juni i Melby kl. 15.30 og Ejlby kl. 16.30 

Herunder indkøb af kage/brød til næste møde 27. maj (efter menighedsmødet) 

– Lone bager til det hele. 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

 

Signeret af: Tine Høgstedt Erik Pedersen 

  Hanne M. Kjemtrup Mie Petersen 

  Bodil Lind  Søren B. Larsen 

  Lone M. Stidsen Connie Bang 

  Hans Erik Nielsen Gunvor Sandvad 

       


