Referat af menighedsrådsmøde – tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 18.30
Afbud: Tine, Peder
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Marianne Ditlevsen fremlægger endeligt regnskab 2017
Regnskabet blev fremlagt og godkendt med følgende stempel:
Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 58498416, Regnskab 2017, Afleveret d.
02-03-2018 08:09
Nyt fra formanden:
1. Frokost søndag den 25. marts
Hanne orienterede om indbydelse til frokost for menighedsråd, personale, håndværkere mv.
efter festgudstjenesten. Borddækning om lørdagen kl. 10.
Til efter festgudstjenesten: Kransekage og småkager, vin og sodavand for alle. Hanne køber
ind/koordinerer
2. Ansøgning fra Særslev FDF
Menighedsrådet giver 500 kr. pr. deltager.
3. Orientering fra Formandsmødet
Fortælling fra kirkegårdene i Padesø, Nr. Nærå, Bogense om tanker om fremtidens kirkegårde.
Om Kirkekalkningssamarbejdet, som vi ikke er med i pt.
Nyt fra præsten:
1. Festgudstjeneste 25. marts – herunder annoncering
Gunvor redegjorde for plan for festgudstjeneste, som er tilrettelagt sammen med biskoppen.
2. Diverse orientering
Gunvor kontakter Borgerforeningen ang. flagallé til 25. marts + sørger for annoncering.
Babysalmesang begynder 7. marts, minikonfirmandundervisning efter påske.
Georg, Dorthe og Gunvor ønsker at deltage i to-dages kursus om babysalmesang i slutningen
af august – Deltagelse blev bevilget.
Nyt fra kassereren:
4. kvartalsrapport 2017 (bilag)
Kvartalsrapport godkendt.
Nyt fra Kontaktperson:
Til møde med kontaktpersoner fra Bogense provsti
Nyt fra graveren:
1. Status på kalkningsarbejdet og reetablering af kirkens inventar.
Finn redegjorde for de resterende arbejdsopgaver.
2. Udkast til etablering af materialeplads i Særslev.
Udsættes til april-mødet.

3. Status på udførelse af træskulptur - herunder placering.
Udsættes til april-mødet.
4. Prioritering af udvendig kalkning af vore 3 kirker.
Finn indhenter tilbud om kalkning af Ejlby Kirke og Melby Kirke.
Evt.: herunder indkøb af kage/brød til næste møde: 4. april: Bodil Knudsen
Referent: Gunvor Sandvad
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