
Referat af menighedsrådsmøde 5. september 2018 kl. 18:30 

 

Afbud: Svend, 

 

1. Mette Møbjerg Madsen fortæller om ”Samvirkende menighedsplejer”  

Vi hørte et inspirerende oplæg om diakoni i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. 

 

Godkendelse af dagsorden: 

Nyt fra formanden:  

Hans Kurt Rendboe fortsætter i menighedsrådet perioden ud, efter fraflytning fra Ejlby Sogn. 

 

Budgetsamråd referat: 

Skoletjenesten kommer også til at omfatte Middelfart og Assens provstier. 

Kirkegården i Særslev er fritaget fra vandafledningsafgift.  

Bogense Provsti planlægger en mere retfærdig fordeling af ligningsmidler – som bliver fremlagt 

på forårsmødet 2019. 

Der arbejdes på nye takster for begravelse/bisættelse med endnu større fordel for folkekirke-

medlemmer. 

Der er blevet bevilliget midler til ny toiletbygning på Særslev Kirkegård. 

 

Orientering om omlægning af graver stillinger – herunder kirkegårdsopmåling. 

Fyns Stifts konsulenter har foretaget opmåling af kirkegårdene og kommet med en anbefaling 

af timebehov, som der arbejdes videre med. 

 

Tilbud på regnskabsføring  

Marianne Ditlevsen har sendt tilbud om regnskabsføring i 2019. Menighedsrådet tager imod 

tilbuddet. 

 

Nyt fra præsten 

1. Hvordan arbejder vi videre med det, som Mette Møbjerg Madsen har fortalt om? 

Vi vil begynde med julehjælp. Gunvor sender materialet fra Samvirkende Menighedsplejer til 

alle rådsmedlemmer. Til næste menighedsrådsmøde læser vi igennem og forbereder os på, 

hvordan vi praktisk vil udforme det.  

 

2. Kommende arrangementer: 

14. september: Koncert med Horne Mandskor.  

Koret kommer ca. 18.15 og øver. Vil gerne spise lidt inden koncerten 19.30. De er 42 personer. 

Vi har også lovet kaffe/kage til alle i pausen. 

På sidste møde meldte Hanne, Bodil K, Bodil L og Tine sig til opgaven. 

Annoncering: Gunvor laver annonce til ugeavisen + opslag v kirker, brugsen, Borgerforenin-

gens Facebookgruppe og ”Detskerisærslev” 

 

23. september: Høstgudstjeneste i Melby Kirke og kirkegårdsvandring 

Connie og Bodil K har lavet program: Elsemarie Rasmussen og Michael Eg Andersen fortæller. 

Menighedsrådet bistår ved kirkepyntning – koordinerer med Thomas og Finn. 

Connie, Bodil Annette finder ud af mad.  

 

28. oktober: BUSKdag og fællesspisning i Melby forsamlingshus. 

Indtil videre har Annette, Bodil L., Bodil K. meldt sig til at lave frokost. Tine laver pølsehorn. 

 



3. Diverse 

Orgelklubben – Augustinusfonden støtter projekt til at få flere børn og unge til at interesserer 

sig for at blive organister. 

 

Nyt fra kassereren:  

Budget 2019, udmelding fra Provstiet 

Erik Pedersen gennemgik provstiets udmelding om Budget 2019. 

 

5 % midler til dækning af ekstra udgifter i forbindelse med kirkekalkning 

Bogense provsti har bevilget midlerne. 

 

Honorar og vederlag 

Vi fortsætter med de samme takster. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

Der arbejdes videre med omlægning af graverstillingerne. 

 

Nyt fra graveren:  

Punkt 1 udskudt fra sidste møde  

1.   Prioritering af opgaver fra kirkesyn. 

- Maling af jernlåger i Særslev - 15.000 

- Reparation på graverhus i Ejlby - 13.000 

- Automatisk åbning/lukning af glamluger ved klokke i Melby - 15.000 

- Nye lamper ved indgangsportal i Melby - 10.000 

Finn vil undersøge forslag til belysning – til næste møde.  

Endelig prioritering af opgaver besluttes på næste møde. 

 

           

Evt. Her under indkøb af kage/brød til næste møde 4. oktober: Bodil K. 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

 

Signeret af: 

 

Finn Toftegaard 

Hans Kurt Rendboe 

Erik Pedersen 

Tine Høgstedt 

Hanne M. Kjemtrup 

Bodil Lind 

Annette Kofoed 

Bodil Knudsen 

Connie Bang 

Gunvor Sandvad 

      


