
Referat af menighedsrådsmøde, torsdag d. 12. maj 2016 kl. 19.30. 
 

Afbud: Erik, Søren, Anders 

  

Nyt fra formanden:  

Referat fra Forårsmøde/indledende budgetsamråd 19. april i Grindløse sognegård: 

Budgetter for 2017 er uændret. Fejring af reformationsjubilæet 31. oktober 2017. 

Fredag 8. – lørdag 9. sept. er åbent kirkens døgn. Fastelavns søndag 2017 plante et Ingrid 

Marie-æbletræ. Vita Andreasen fra Føns fortalte om kommende Landsbyudviklingsprojekter i 

Bogense Provsti. 

 

Nyt fra præsten:  

Kommende arrangementer: 
 
Kirkehøjskolemøde 19. maj:  
Evalueringsmøde i Veflinge Præstegård kl. 19.00 
Musikgudstjeneste 22. maj:  
Spjald-Grønbjerg Musikforening medvirker ved gudstjenesten og menighedsrådet sørger i 
forplejning af deltagerne. 
Sommersangaften 2. juni:  
Bodil og Lone bager,  
Minikonfirmandafslutning 9. juni:  
Gudstjeneste kl. 18.00. FDFerne søger for løb.   
Pensionistudflugt 29. juni:  
FDF opstart 21. august:  
FDF medvirker v. højmessen kl. 10.30 i Særslev Kirke 
Hverdagsgudstjeneste:  
1. sept. kl. 19.00 i Melby Kirke med tema: Når glæden kommer bag på os.  
 
Forslag til ændring af regler for fotografering:  
Det er tilladt at fotografere fra sin plads, uden blitz og ”lyd” på kameraet. 
 

Nyt fra kassereren:  

Budget 2017 - driftsunderskud på ca 83.000 v/ Hanne: 

Der skal indarbejdes en besparelse på ca. 83.000 kr. i det kommende budget for 2017 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

Kørselsgodtgørelse for vikarer:  

Kørselsgodtgørelse genindføres for organist- og kirkesangervikarer.  

MUS-samtaler foregår i slutningen af maj  

 

Nyt fra graveren: 

Finn og Svend deltager i møde med energistyrelsen   

1. Opfølgning på Provstesyn. 

Provstiet sender rapport for de tre kirkesyn og på præstegården. Finn gennemgik de vigtigste 

forestående reparationsopgaver. Det skal undersøges om der kan søges støtte ved 

Kulturarvsstyrelsen til vedligeholdelsesopgaver i Præstegården.  

2. Tilbud på gelænder v. Præstegård.  

Arbejdet iværksættes. 

3. Inspirationsdag:  



Bliver lørdag d. 21. maj hos Allan Bo, Vejruphusevej 32 vedr. om der skal laves skulptur af 

kastanjetræet på Særslev Kirkegård. 

   

Nyt fra præstegårdshave 

Der er fældet træer mv. i tre bede og ved indgangspartiet. Det anlægges efterfølgende med 

græs og små buske mv. 

 

Fælles valgannonce til d. 13. sept. 

Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde til menighedsråd, tirsdag d. 13. september kl. 

19.00 i præstegården.  

 

 

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde 31. maj : Svend tager kage med. 

Der bliver også møde tirsdag d. 9. august. 

 

Referat 12.05.2016 / GS 

 

 

Signeret af: 

Hans Erik Nielsen Hanne M. Kjemtrup 

Connie Bang  Tine Høgstedt 

Mie Petersen  Svend Kählershøj 

Lenette Søgaard Bodil Lind 

Lone Stidsen  Gunvor Sandvad 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


