
Referat af menighedsrådsmøde, onsdag d. 7. september 2016 kl. 19.00. 

 

Afbud: Lenette, Anders, Lone, Søren, Svend 

  

Nyt fra formanden:  

Referat fra budgetsamråd d. 31. august i Østrup forsamlingshus: 

Den bygningssagkyndige Thomas fortalte om, hvad sager de kommer ud for på provstesyn. Vi 

blev opfordret til at tage billeder af skader og sørge for løbende oprydning. 

Der blev udleveret en folder om regler vedr. byggesager. 

Ved samme lejlighed fik vi budget 2017, som svarer til dette års budget.  

 

Midler til indvendig kirkekalkning 2017: 

Penge til indvendig kalkning af Særslev Kirke er blevet bevilget. Fyns Stift og Nationalmuseet 

er blevet kontaktet forud for iværksættelse af arbejde.  

 

Reformationsjubilæum 2017:  

Der bliver en fælles foredragsrække for hele provstiet. Nærmere information følger.   

 

Nyt fra præsten:  

18. sept.: Høstgudstjeneste i Særslev Kirke 

Connie bager. 

24. sept.: Stiftsdag i Odense Domkirke og Hotel HCA 

Gunvor laver samlet tilmelding for menighedsrådet. 

5. okt.: Open by night i Særslev Kirke 

Mie bager. 

30. okt.: Familiegudstjeneste i Melby Kirke 

Forsamlingshuset er lejet. Tine og Connie laver mad. 

 

Diverse orientering:  

Vellykket hverdagsgudstjeneste i Melby Kirke 1. sept. med medvirken af forårets konfirmander.  

Muligvis interesse for at begynde en børne-ungdomskirkekor. 

 

Nyt fra kassereren:  

 

Budget 2017 

Er allerede gennemgået under orientering om budgetsamråd. 

 

Ny forpagtningskontrakt 

Der skal annonceres for præstegårdsjord til forpagtning.   

 

Honorarer til menighedsrådsmedlemmer: 

Formand: 18.000 kr., kirkeværge: 7.500 kr.; kasserer: 13.000 kr.; kontaktperson: 13.000 kr.  

 

Tilbud på regnskabsføring 2017 

Det blev besluttet, at modtage tilbud fra Marianne Ditlevsen om fortsat regnskabsføring for 

2017. 

 

 

 



Nyt fra Kontaktperson: 

Ansættelse af ny graver: 

Charlotte Rasmussen, Bogense, er ansat som ny graver pr. 15. september 2016. 

 

Nyt fra graveren:  

Pyntning af kirken til høstgudstjenesten 

Kirkegårdspersonalet pynter Særslev Kirke. 

 

Desuden:  

Valg til menighedsråd – kandidater – opstillingsmøde d. 13/9 

Kandidatopstilling drøftet. Tine sørger for kage og kaffe.  

 

Evt.: Herunder indkøb af kage/brød til næste møde: 13. oktober: Hanne 

 

Referat: 07.09.2016/GS 

 

 

Signeret af: 

 

Hanne M. Kjemtrup 

Erik Pedersen 

Mie Petersen 

Connie Bang 

Bodil Lind 

Tine Høgstedt 

Hans Erik Nielsen 

Gunvor Sandvad 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

 


