
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 1. dec. 2015 kl. 19.00. 

 

Afbud: Søren, Svend, Lone, Anders, Connie, Hans 

 

Nyt fra formanden:  

a. Nicolai tjenesten 

Sct. Nicolai har brug for frivillige. Vi sætter annonce i næste kirkeblad. 

b. ”Livet bag linsen ” foredrag? 

Gemmes til senere brug.. 

c. Rekreativt område på præstegårdsjord 

Vi har kontaktet udvalget omkring etablering af rekreativt område på præstegårdsjorden. Hans 

er kontaktperson. 

 

Nyt fra præsten: 

Gunvor sender meddelelse til kalender i Ugeavisen og Fyns Stiftstidende ved alle 

arrangementer og annoncer til udvalgte arrangementer. 

Der bliver syng sammen 20. dec., 17. jan. 14. febr. 2016 

Desuden drøftelse af idéer til kommende arrangementer i perioden marts-maj 2016. 

 

Nyt fra kassereren:  

intet nyt 

Nyt fra Kontaktperson: 

intet nyt 

 

Nyt fra graveren:  

Træskulpturkunstner Allan Bo kommer til menighedsrådsmøde d. 13. jan kl 19.00 mhp. 

drøftelse af at lave en skulptur ud af kastanjetræet på det NV-hjørne af Særslev Kirkegård. 

Nyt varmeanlæg i Melby Kirke forventes etableret i løbet af december måned med skyldig 

hensyntagen til de planlagte gudstjenester. 

 

Øvrige punkter: 

1. Nyt fra Kulturarv Styrelsen vedrør. konfirmandstue 

Fyns Stift kontaktes for råd og vejledning. 

2. Nyt fra ”Bystævnet” i præstegårdshaven 

intet nyt 

3. Størrelsen af det nye MR? Og svar fra provst 

Det blev besluttet, at det kommende menighedsråd bliver på 9 medlemmer, jf. Loven om 

menighedsråd § 2, stk. 5 

4. Dato for medarbejdermøde? Og hvem vil være arrangør? 

Udsættes til 2017 

5. Dato for medarbejder udflugt? Hvem vil være arrangør? 

Lørdag d. 4. juni 2016. Finn, Hanne, Lenette 

6. Pensionistudflugt til sommer? Hvornår og hvem? 

Onsdag d. 29. juni 2016. Bodil, Mie, Gunvor. 

Forslag: Ærø/ Ærøskøbing, Det gamle statsfængsel i Horsens. 

 

Evt.: Herunder indkøb af kage/brød til næste møde.( 13. jan.): Tine  

Referat 01.12.2015 Gunvor Sandvad 

 

Signeret af:  Hanne M. Kjemtrup Erik Pedersen Lenette Søgaard 

 Mie Pedersen Tine Høgstedt Bodil Lind 

 Gunvor Sandvad 


