
Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 6. sept.  2017 

 
Afbud:  

Tine, Morten 

 

Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt 

 

Nyt fra formanden:  

Referat fra Budgetsamråd 29. august: 

Forslaget om anlægskonsulent og personalekonsulent var taget af dagsordenen. I stedet for 

ansættelse af personalekonsulent, er der afsat 100.000 kr. i provstiet til brug i akutte 

situationer, hvis der er behov for konsulentbistand. 

Provstiets gæld er over en årrække nedbragt med 10 millioner. Vores pastorat skal spare for 

50.000 kr. i 2018. 

Der bliver fortsat fokus på energibesparelse i provstiet. Vi vil undersøge nærmere om 

muligheder og midler til energibesparelse i Ejlby Kirke. 

Fyns Stift er et fristift 2017-2019, som giver mulighed for at søge til forsøg – f.eks. i forhold til 

administrative ”forhindringer.” 

 

Gaver - hvordan styrer vi det? 

Reglerne drøftet. 

 

Nyt fra præsten:  

1. Kommende arrangementer: 

8.-9. sept.: Kirkens døgn 

Telt aflyses pga ”våd vejrudsigt”. 

24. sept.: Høstgudstjeneste - herunder indsamling og "træ". 

Der samles ind til Kirkens Korshær. Finn finder passende æbletræ + placering. Konfirmander 

planter. Alm. kirkekaffe 

28. sept.: Sangaften 

Connie sørger for kaffe og kage. Bodil bager også 

3. okt.: Reformations-foredrag 

Peder sørger for kaffe. Connie bager. 

29. okt.: Reformationsgudstjeneste - herunder "træ" 

Finn finder passende æbletræ + placering. Konfirmander planter. Samme træ alle tre steder. 

Champagne og kransekage v. Hanne. Trompet og FDF med fane. 

12. nov.: Familiegudstjeneste, frokost, foredrag 

Svend sætter borde op – og  vi satser på lidt flere!!  

 

2. Jul uden Særslev Kirke - hvad gør vi ved "traditionerne"?: 

Musikgudstjeneste m Nordfyns Gymnasium 

Aflyses. Ja tak til Pilekoret 12. dec. i Ejlby Kirke  

Børnehave laver juledekorationer 

Aflyses 

Børnehaven/dagplejens juleafslutning 

Gunvor kontakter børnehaven 

 

 



Efterskolens juleafslutning 

Gunvor kontakter efterskolen 

Særslev skoles juleafslutning (21. dec. er aftalt) 

 

3. Diverse 

Søren Friis – langfredagskoncert bliver som vi plejer.  

 

Nyt fra kassereren:  

Honorar til formand, kasseren, kirkeværge og kontaktperson 

Honorar uændret. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

ingen punkter 

 

Nyt fra graver 

1.  Status på kirkekalkning. 

Det har været nødvendigt med øget afisning af mure og hvælvinger. Tidsplanen er forsinket 

cirka en uge.  

Lånet er bevilget af stiftet. 

 

2.  Evt. kalkning af V-side på tårn af Ejlby Kirke 

Udsættes til 2018. 

 

3.  Plantning af træer i.f.m. reformationsjubilæet. Herunder art og sted. 

Er behandlet. 

 

 Evt.: herunder indkøb af kage/brød til næste møde 5. oktober: Finn 

 

referat: GS 

 

Signeret af: 

Hanne M. Kjemtrup 

Finn Toftegaard 

Peder Nagel 

Svend Kählershøj 

Connie Bang 

Bodil Knudsen 

Bodil Lind 

Gunvor Sandvad 

Erik Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

       


