
Referat af menighedsrådsmøde 13. august 2015 kl. 19.00. 

Afbud: Connie, Karen 

Nyt fra formanden: 

1. Kulturarvstyrelsen var på besøg. vedr. fredede præstegård. Rapport kommer i løbet af 

efteråret. 

2. Barselsgave Marie 

3. Budgetsamråd 27. august: Hanne, Erik og Gunvor deltager 

Nyt fra præsten: 

 1. Gudstjenester sept.-nov. 

Gudstjenesteliste vedtaget.  

2. Landemode og stiftsdag 19. sept. 
Herunder nyt gudstjenestecirkulære og deraf følgende ekstraordinært menighedsrådsmøde 
22. september kl. 19.00. Invitation fra stiftet følger. 
  
3. Vores egne kommende arrangementer:  
6. sept.: Konfirmandvelkomst 
7. sept.: Open by night: Smøreholdet mødes mandag kl. 15 på efterskolen: Lenette, Bodil, Tine, 
Hanne. Fakler ved kirken. Øl og vand købes af Finn. Sidste år var der 60 spisende deltagere. 
20. sept.: Høstgudstjeneste: Lenette og Tine bager muffins. 
4. okt. og 15. nov.: Syng sammen før gudstjenesten  
25. okt.: Familiegudstjeneste kl. 16.00 i Melby: Forsamlingshus-booking følges der op på. 
Menuforslag: Svensk pølseret. Hanne m.fl. 
29. okt.: Kirkehøjskole i Særslev Kirke 19.30: Bodil og Mie bager 
  
4. Budgetsamråd 27. august 
Herunder beslutning vedr. deltagelse i skole-kirke-samarbejde. Vi ønsker at indgå i 
samarbejdet. 
 
5. Børnebibel ved dåb: Der skiftes til en mere småbørns-venlig børnebibel 
 
  
Nyt fra kassereren: 

2. kvartalsrapport (Erik rundsender): Taget til efterretning. 

Nyt fra Kontaktperson: 

Tine refererede hovedtræk fra MUS-samtalerne. Herunder at der ønskes digital løsning til 

kirkegårdens regnskab mv.  

Ændring vedr. kørselsgodtgørelse til vikarer vedtaget. 

Nyt fra graveren:  

Synsrapporter er udsendt.  



Tidsstyring af varmeanlæg etableret i Melby kirke. 

Tagrygning på præstegårdens bør opfyldes. 

Der er behov for en ny trailer. 

Nyt fra præstegårdshave? 

Velkommen til vores nye medarbejder i præstegårdshaven – Robert og Roberta! Det 

store lindetræ og flere andre træer er blevet flot beskåret. 

 Nyt fra ”Bystævnet” i præstegårdshaven? 

Penge overført til brug 1. okt. Connie har kontakt med landskabsarkitekt, der vil komme 

med et udkast. 

 Pulje til energisparende tiltag (Provsti) 

Der laves oversigt over de tiltag, der indtil videre er blevet lavet. 

 Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde 1. september 

Finn laver udkast til informationsfolder om kirkerne. 

 

Referat 13.08.2015 Gunvor Sandvad 

Signeret af: 

Tine Høgstedt 

Bodil Lind 

Mie Petersen 

Søren B. Larsen 

Lone Stidsen 

Lenette Søgaard 

Erik Petersen 

Svend Kählershøj 

Hanne M. Kjemtrup 

Gunvor Sandvad 

Hans Erik Nielsen 

  

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

       


