
Referat af menighedsrådsmøde: Onsdag d. 8. februar 2017 kl.19.00  

Afbud: Morten, Svend, Tine, Mette 

Nyt fra formanden:  

Referat fra fællesmøde med formændene i Provstiet 

I 2017 er der fokus på dåben i Fyns Stift. En personalekonsulent fra Kerteminde provsti var 

inviteret til mødet - sammen med en anlægskonsulent fortalte om deres arbejde.  

Referat fra kursus for formænd og næstformænd 

Asger Gewecke redegjorde for regler vedr. menighedsrådsmøde. 

Til næste møde: Menighedsrådsløfte, godkendelse af dagsorden og referat skal på som fast 

punkt hver gang.  

Program for Fyens Stifts Menighedsråds forårsmøde 11. marts: Connie deltager 

Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer 25. febr.: Peder, Mette, Bodil Knudsen, Connie 

deltager. 

 

Nyt fra præsten: 

1. Kirketælling 2016 

Tallene gennemgået. På Menighedsrådsmøde i maj vil vi drøfte nye muligheder til 

søndagsgudstjenester. 

2. Opfølgning fra sidste møde vedr. konfirmationsdato fremover og konfirmandfotografering 
Der undersøges videre. 
 
3. Diverse orientering. 
- Der bliver arbejdet på nyt tidspunkt for øvning med kirkekoret.  
- Pensionistudflugt 14. juni i samarbejde med Pensionistforeningen. Udvalg: Bodil Lind, Bodil 

Knudsen. Møde 1. marts kl. 16 

- Ny gudstjenesteliste i lukningsperioden vedtaget. Der laves en annonce til ugeavisen. 

- Særslev Kirke har en hvid messehagel, som ønskes taget i brug ved højmesser. 

 

Nyt fra kassereren:  

1. Revisionsprotokollat (sendes ud som bilag) 

Taget til efterretning og underskrevet.  

2. Julehjælp mm. 
Under henvisning til provstens e-mail, er det ikke tilladt at uddele julehjælp af kirkekassens 
midler.  
 
Nyt fra Kontaktperson: 

Organist- og kirkesangervikarer honoreres fremover efter Dansk Kirkemusiker Forenings 

vejledende vikarsatser.  

 

 

 

 



 

Nyt fra graveren:  

1. Status på indvendig kalkning i Særslev Kirke. 

Godkendelse af den indvendige kalkning fra Fyens Stift er givet, og kirken er lukket fra og med 

mandag d. 6. februar. Kirken forventes genåbnet med festgudstjeneste Skærtorsdag d. 13. 

april. Kirken er tømt for inventar, og håndværkerne er gået i gang med arbejdet onsdag d. 8. 

februar. 

 

2. Status på kastanjetræ på Særslev Kirkegård. 

Kastanjetræet blev fældet 7. februar.  

Godkende Forpagtningskontrakt 

Kontrakt for forpagtning af præstegårdsjorden er godkendt af menighedsrådet. 

 

Evt.: Herunder indkøb af kage/brød til næste møde: Onsdag d. 15. marts – NB kl. 18.30  

Peder. 

 

Referat: 08.02.2017/GS 

 

Signeret af: 

Finn Toftegård 

Hanne Kjemtrup 

Erik Pedersen 

Bodil Lind 

Bodil Knudsen 

Connie Bang 

Peder Nagel 

Gunvor Sandvad 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


