
Referat af menighedsrådsmøde - Tirsdag d. 6. dec. 2016 kl. 19.00 

 

Afbud: Tine 

 

Nyt fra formanden:  

Velkommen til nye og tidligere medlemmer 

Formand Hanne Kjemtrup bød velkommen til nye og gamle medlemmer, samt til graver 

Charlotte Rasmussen, som deltager i mødet. 

 

Hvordan holder vi møder – afbud – punkter til dagsorden 

Hanne orienterede om forretningsgangen ved møder  

 

Kursusprogram  

Lørdag 25. februar kl. 10-15: Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer i Odense 

Kongrescenter. Tilmelding til Hanne ved januarmødet.  

 

It skrivebord  også kaldet DAP 

Præsentation af Den digitale arbejdsplads 

 

Gennemgang af Råd, Provsti og Stift 

Hanne gennemgik, hvilke kompetencer hhv. menighedsråd, provsti og stift har.  

Desuden præsentation af Marianne Ditlevsen, som er menighedsrådets regnskabsfører. 

 

Ekstra møde med Marianne d. 15. marts? 

Der bliver et ekstra menighedsrådsmøde, onsdag d. 15. marts kl. 18.30, hvor Marianne 

Ditlevsen vil gennemgå regnskabet 2016.  

 

Præstegårdsjorden 

Forpagtningsaftale drøftet. 

 

Julehjælp 

Menighedsrådet er blevet forespurgt, om der ydes julehjælp? Bodil, Erik, Connie etablerer et 

udvalg, der vil arbejde på uddeling af julehjælp i 2017. 

 

Nyt fra præsten:  

Pilekoret koncert i Ejlby kirke 2. april 

Vi siger ja tak til tilbud om koncert/musikgudstjeneste søndag d. 2. april kl. 14.00 i Ejlby kirke, 

hvor Pilekoret medvirker under ledelse af organist Georg Klinting. 

 

Nyt fra kassereren:  

Kvartalsrapport taget til efterretning. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

Der er valgt 2 ansøgere ud til kirkesanger-stillingen, som skal til samtale fredag d. 9. december. 

 

Nyt fra graveren:  

1. Status omkring indvendig kalkning af Særslev Kirke. 
Finn redegjorde for status med de forskellige tilbud – og stiftet kontaktes. 
 
 



2. Tilbud på ekstra trådløs mikrofon i Særslev Kirke. 
Indkøbes i 2017. 
 
3. Begravelseshandlinger på søn- og helligdage og uden for alm. arbejdstid. 
Som udgangspunkt foretages begravelseshandlinger (incl. urnenedsættelse) mandag-lørdag. 
 
PR v/ Peder og Gunvor 

Peder viste muligheder for at bekendtgøre gudstjenester/arrangementer på Facebook mv. 

 

Evt.: Herunder indkøb af kage/brød til næste møde: torsdag 12. januar kl. 19.00: Erik 

 

Vellykket arrangement med kirkehøjskole 30. nov. 

Personaleaften: Fredag d. 13. januar: Bodil, Erik, Hanne 

Vintermøde søndag d. 15. januar: Hanne og Connie sørger for kaffe/kage 

 

Referat: 06.12.2016 / GS 

 

Signeret af: 

Hanne M. Kjemtrup 

Connie Bang 

Bodil Lind 

Erik Pedersen 

Svend Kählershøj 

Bodil Knudsen 

Peder Nagel 

Gunvor Sandvad 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


