
Referat af menighedsmøde, torsdag d. 12. maj 2016 kl. 19.00. 
 

 

Afbud: Erik, Søren, Lenette, Anders 

 

Nyt fra formanden:  

Formand Hanne Kjemtrups beretning: 

 

Velkommen. 

Minder om at det ikke kun er i aften at der er åbent møde – alle møder er åbne og 

offentliggøres på hjemmesiden og i kirkebladet. 

Som det første der har mødt jer til aften er det nok forandringen med nedklippet/fældet hæk 

ind til præstegårdshaven, vi er jo i gang med en større renovering af den meget forsømte 

præstegårdshave. Så dette års opgaver har medført at mange buske og træer er blevet fældet 

og andre fjernet (det medførte desværre også et overrevet telefonkabel – så Gunvor var uden 

kontakt med den digitale omverden nogle dage) – det pynter! Midt på sommeren 2015 indtog 

”Robert” og ”Roberta” præstegårdshavens græsplæne, det har betydet færre timer for vores 

graverpersonale på plæneklipperen, og alle der kommer her nyder synet af de 2 klipper som 

kører på kryds og tværs i haven. Den er dog stoppet når Gunvor har undervisning af 

konfirmander – så fokus er i undervisningen.(Udgift ca. 55.000kr) 

I efteråret udsendte Fyns Stift et nyt cirkulære om gudstjenester i Fyns Stift. (Forud havde der 

været udsendt et udkast til høring). Vi afholdt et ekstraordinært menighedsrådsmøde 27. 

oktober, hvor vi drøftede det nye cirkulære. Gunvor havde lavet en optælling over antallet af 

gudstjenester i pastoratet. Med ganske få rettelser lever vi helt op til det nye cirkulære. Det 

nye cirkulære indeholder bl.a. krav om 6 anderledes gudstjenester, såsom aftengudstjenester, 

børnegudstjenester, som bliver offentliggjort. Desuden skal der være gudstjeneste i 2 af 

kirkerne på højhelligdagene (1. påskedag 1. pinsedag og 1. juledag)  

I 2013 havde vi en energigennemgang af vores kirker og præstegården. Det største forbrug på 

el havde vi i Melby (i forhold til str. og brug), vi prøvede med at nedsætte temp. når kirken ikke 

var i brug, men det viste sig ikke større besparelser. Så fik vi en henvendelse fra Bogense 

provsti om de havde afsat nogle midler til energi renovering, så her henover vinteren har vi 

installeret nyt varme anlæg i Melby til ca 105.000 kr. - betalt af provstiet. Vi fik også bevilget 

penge til luft til varme blæsere i graver husene – det arbejder vi stadig på da husene er små og 

måske ikke den rigtige løsning. Så håber vi at den tilsigtede besparelse kommer. Her i Særslev 

har vi haft en ”logger” som har målt temp. Her lidt senere i maj skal Finn og Svend (kirkeværge) 

til Søndersø og have svar på målingerne. Ellers var der mindre ting at gøre som selvfølgelig er 

udført i takt med økonomisk formåen. 

Til efteråret skal der være valg til menighedsrådet. Vores råd består nu af 12 medlemmer, 3 fra 

hver af Ejlby og Melby og 6 her fra Særslev. Da vi forudser vanskeligheder med at finde 12 



medlemmer har vi søgt Stiftet om at nedsætte rådets størrelse til 9 pers. – det er blevet 

bevilget, hvis der som minimum vælges 1 pers fra hvert sogn. 

Her i vinter har vi fået malet konfirmandstuen og sat lyd absorberende billeder og plader på 

væggene, akustikken er blevet væsentligt bedre!! Det er blevet rigtig godt. Konfirmand 

billederne er nu af fotograferet, lamineret og sat i ringmapper. 

På personale siden har vi et fantastisk personale. Marie er igen tilbage efter endt barsel. 

Afløsning under barslen delte Søren fra Grindløse og Berith fra Veflinge. På alle fronter er det 

et meget engageret personale der gerne vil kirkerne og deres liv. Alle giver udtryk for at de 

befinder sig godt på deres arbejde og at vi som MR lytter til deres ønsker og behov. 

Nu vil vi indbyde borgerne til i fællesskab med os at beslutte hvordan kastanjetræet skal se ud 

– vi skal ud til Allan Bo lørdag d. 21. maj. 

Der ud over sker der følgende: 

Vi holder ca 10 møder om året 

Bruger meget tid på budget som er på 2.3 mill kr. (det 4. højeste i Provsti) 

En gang årligt har vi kirkesyn / præstegårdssyn – hvert 4. år er provsten med  

Afholder årligt MUS samtaler 

Sørger for kaffe og kage til diverse arrangementer  

2 af medlemmer er behjælpelig med konfirmand holdene  

Pensionist udflugt fælles med pensionistforening  

Kirkehøjskole --- 6 foredrag + 1 udflugt 

Godt samarbejde med FDF 

BUSK – gudstjeneste i Melby sidste søndag i oktober 

Hanne Kjemtrup 

Formand v/ Særslev, Ejlby og Melby menighedsråd 

 

Nyt fra kassereren: V/ formand Hanne Kjemtrup 

 

Hanne Kjemtrup læste Erik Pedersens beretning:  

 

Kassererens beretning ved åbent møde 12. maj 2016. 

 

Jeg har kikket på det regnskab for 2015, som vi afleverede i marts.  

I forhold budgettet har der ikke været uforudsete udgifter, som de foregående to år, hvorfor 

budget og regnskab stemmer pænt overens, endog med et lille overskud. 



Med hensyn til kirkebygningernes vedligeholdelse vil vi fortsat selv sørge for kalkning, idet vi 

mener, at det er den bedste løsning. 

En ekstraordinær bevilling fra provstiet har givet os mulighed for at udskifte det nedslidte 

varmeanlæg i Melby. Det er en investering, som, vi forventer, vil være en god og energirigtig 

løsning. 

Vi vil fortsat have fokus på energibesparelser i alle tre kirker. 

I Særslev kirke er den sidste rate af lånet til automatisk ringning betalt i 2015. 

 Renovering og beskæring i præstegårdshaven startet i 2015. 

Første runde af den tre årlige arbejdsplan er gennemført med stor tilfredshed. Installeringen af to 

robotplæneklippere har vist sig at være en meget effektiv løsning, så vi ser frem mod 

gennemførelsen af trin to og tre. 

Vi projekterede i 2015 med en renovering af konfirmandstuen. Dette arbejde blev først færdigt i 

2016, så det beregnede beløb er derfor overført til 2016. 
 

 

Dialog med fremmødte sognemedlemmer. 

Vi har fået lavet mange ting, der haltede.  

 

Her efter kaffe og kage. 

 

Referat: 12.05.2016 / GS   

 

 

 

 

       


