
Referat af menighedsrådsmødetirsdag d.8.august 2017 kl.19.00  

 

Afbud: Tina, Morten 

 

Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt. 

 

Nyt fra formanden:  

1. Fælles personale- og anlægskonsulent i Provsti ( se brev af 19.maj på It skrivebord) 

Menighedsrådet tilslutter sig ikke forslaget. 

 

2. Google Street View = 2.495 kr. pr kirke (se mere på It – skrivebord) 

Menighedsrådet tilslutter sig ikke forslaget. 

 

3. Fælles levering af naturgas (se mere It skrivebord) 

Menighedsrådet har tilsluttet den fælles levering. 

 

4. Folkekirkemøde i Århus d. 26. aug. Se mere på It – skrivebord 

Menighedsrådsmedlemmer og kirkepersonale kan frit deltage. 

 

5. Opstillingsmøde til provstivalg 17. aug. ( mere på It – skrivebord) 

Bemærk at datoen for opstillingsmødet er ændret til 17. aug. 

 

6. Kirkens døgn – har vi alt på plads? 

Udvalget mødes tirsdag d. 15. aug. kl. 14.00 

 

Nyt fra præsten:  

 

1. Arrangementer og gudstjenester til og med november 

Arrangementer mv. til kommende kirkeblad blev gennemgået.  

 

2. Diverse 

Husk landemode 30. september i Odense Domkirke 

  

Nyt fra kassereren:  

 

Kvartalsrapport 

Kvartalsrapporten for 1. og 2. kvartal 2017 blev gennemgået og underskrevet. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

intet nyt. 

 

Nyt fra graver: 

1. Status på kalkningsarbejdet. 

Tidsplanen for istandsættelse af Særslev Kirke holdes. Afdækningsarbejdet er færdigt – og 

afrensningen af væggene kan påbegyndes. 

 

2. Udkast til gavepolitik for ansatte og menighedsrådsmedlemmer. 

Reglerne undersøges nærmere. 

 



3. Renovering af tagrygning på præstegård 

Renovering iværksættes 

 

4. Lynafledning på præstegård. 

Muligheder for etablering af lynafleder eller lignende løsninger undersøges hos tækkemanden.  

 

5. Rapport fra Rentokil vedr. besigtigelse for borebiller. 

Finn gennemgik rapporten. Arbejdet iværksættes. 

 

Bodil K.: 

Hvordan holder vi orden på It skrivebord ? 

Muligheder for overblik blev drøftet. 

Bodil K. og Peder deltager i kursus om menighedsrådet og forvaltningsloven.  

 

Evt.: herunder indkøb af kage/brød til næste møde: Onsdag d. 6. september 

Erik 

 

Referat 08.08.2017/GS 
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