
Referat af menighedsrådsmøde 15. marts 2016 kl. 18.30  

 

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

 

Mødet indledes m/ Marianne D. der fortæller om regnskabet 2015 

Regnskabet godkendt:  

Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 58498416, Regnskab 2015, Afleveret d. 

10-03-2016 11:00 

 

Nyt fra formanden: 

Tilmelding til budgetsamråd d. 19.april:  

Fælles tilmelding til Hanne inden 10. april  

 

Godkendelse af antal af medlemmer i det nye MR:  

Fyns Stift har godkendt, at antallet af medlemmer i det nye menighedsråd bliver 9 personer – 

med minimum ét medlem fra hvert sogn. 

 

Konfirmandstue:  

Konfirmandstuen er blevet malet i flotte, nye farver. Der bliver lavet en digital løsning mht. 

konfirmandbillederne  

  

Nyt fra præsten: 

Open by night:  

Der arrangeres koncert med Brahetrolleborgkoret 5. oktober 2016 

 

Salmebogstillæg:  

Der indkøbes 80 stk af ”100 salmer”, et tillæg til salmebogen med nye salmer. 

 

Tilbud om koncert m. Horne Mandskor:  

Vi takker ja til tilbud om koncert med koret i maj-juni 2017 

 

Pensionistudflugt 29. juni:  

Udflugten arrangeres i samarbejde med Pensionistforeningen og går til Brunkulslejren i Søby, 

Remisen i Brande og Uhre Kirke. 

 

Hjælp til modtagelse af telegrammer v/ konfirmationen d. 10. april:  

Mie og Erik hjælper med modtagelse af telegrammer. 

 

Nyt fra kassereren:  

Orientering om forpagtning:  

Erik orienterede om den aktuelle situation vedr. forpagtning af præstegårdsjorden. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

Tine orienterede om kommende ferie og medarbejdersamtaler 

 

 

 



Nyt fra graveren:  

Der er blevet ansat en praktikant på kirkegården. 

 

Orientering om kommende efteruddannelse for medarbejdere. 

 

Orientering om skade på orgel. 

 

Nyt fra præstegårdshave:  

Opgaver i 2016:  

Der er pt. foretaget træbeskæring, træfældning. Næste etape: Indgangspartiet og evt. 

bed/randbeplantning mod marken.  

 

Valg til Menighedsråd 2016 – hvilke overvejelser gør du? Evt. nye kandidater 

Hanne er formand for valgbestyrelsen.  

 

 

Evt.: Herunder indkøb af kage/brød til næste møde 6. april.: Bodil 

 

Referent 15.03.2016/ GS 

 

Signeret af: 

 

Erik Pedersen 

Gunvor Sandvad 

Hanne M. Kjemtrup 

Mie Petersen 

Tine Høgstedt 

 

       


