
Referat af menighedsrådsmøde 13. jan. 2016 kl. 19.00. 

 

Afbud: Søren, Connie, Tine, Anders, Hans. (Lenette og Lone deltog i mødet indtil kl. 20.00) 

 

Træskulpturkunstner Allan Bo indleder mødet. 

Allan Bo fortalte om muligheder for at lave en skulptur af kastanjen på Særslev kirkegård. 

Allan Bo foreslog at invitere til inspirationsdag, hvor sognenes borgere kan deltage, i sit 

atelier/værksted i maj. Finn skriver artikel til det kommende kirkeblad derom.  

 

Nyt fra formanden:  

1. Menighedsrådsmødet onsdag d. 3. marts flyttes til tirsdag d. 15. marts kl. 18.30. 

Regnskabsfører Marianne Ditlevsen vil gennemgå regnskabet på dette møde. 

 

2. Kirkekalkningssamarbejde.  

Afventer formandsmøde. 

 

Nyt fra præsten:  

1. Arrangementer i perioden marts – maj 2016 

Kommende arrangementer til næste kirkebladsperiode blev aftalt. 

2. Gudstjenester i perioden marts – maj 2016  

Gudstjenesteliste vedtaget. 

3. Evaluering af julen 2015 og tidspunkter 2016. (Punktet tages til sidst, hvis det nås) 

Udsat. 

4. Resultat af kirketælling i 2015. (Punktet tages til sidst, hvis det nås) 

Udsat. 

 

Nyt fra kassereren:  

PU godkendelse af Menighedsråds godkendelse af revisionsprotokollat til Årsregnskab 

2014  

Bogense Provstiudvalgs godkendelse af Særslev-Ejlby-Melby Menighedsråds godkendelse af 

revisionsprotokollat til Årsregnskab 2014 er læst og taget til efterretning. 

Kvartalsrapport 4 2015 

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.  

Beholdningseftersyn 

Beholdningseftersynet blev taget til efterretning og underskrevet. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

intet nyt 

 

Nyt fra graveren:  

Finn refererede fra temadag i graverteamet. 

 

1. Evt. lukning af Herretoilet på Særslev kirkegård p.g.a. defekte afløbsrør. 
Toilettet forbliver lukket, indtil der er etableret et handicaptoilet.  
 
2. Klokkeringning med begge klokker ved Særslev Kirke. 
Det blev vedtaget, at der ringes med to klokker umiddelbart før gudstjenester begynder.  

 

3. Skridsikre, handicapvenlige gummiramper indkøbes til kirkerne. 

 



Akustik forhold i konfirmandstue, tilbud og stillingtagen til konfirmationsbilleder 

Hanne undersøger videre omkring tilbuddet. 

 

Coop kort 

Orientering om ny procedure ved handel i Brugsen.  

 

Nyt fra ”Bystævnet” i præstegårdshaven? 

intet nyt 

 

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde: 11. februar 

Svend har med. 

 

Referat: Gunvor Sandvad 

 

Signeret af: 

 

Erik Pedersen 

Mie Pedersen 

Hanne M. Kjemtrup 

Bodil Lind 

Svend Kählershøj 

Gunvor Sandvad 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


