
Referat af menighedsrådsmøde, Onsdag d. 6. november 2019 kl. 19.00 
 

Afbud: Hans Kurt, Bodil K.  

 

DAGSORDEN: REFERAT: 

 

Godkendelse af dagsordenen Der tilføjes et punkt om Budget 2020 under Nyt fra kasseren. 
Godkendt. 

Godkendelse af referat fra 2. 
okt. 2019 

Godkendt. 

 

Nyt fra Formanden:  

Forslag til mødedatoer i næste 
½ år: 14/1 og 5/2 er besluttet,  
12/3 (Marianne Ditlevsen på 
besøg),  7/4, 6/5 = åbent mø-
de(og måske en sang aften + 
evt. ordinært møde fra kl. 
18.00), 4/6 

17. marts,  
15. april,  
5. maj (ordinært møde kl. 18 + åbent møde og sangaften i 
præstegårdens stuer kl. 19.30), 
4. juni 
 

 

Nyt fra præsten:  

1. 1. Orientering om præstesitua-
tionen. 

Gunvor orienterede om præstesituationen. 

2. 2. Siden sidst: Evaluering af 
10.10.: Kirkehøjskole m. Anna 
Mette Exner og 27.10.: BUSK-
dag i Melby. 

En inspirerende aften med Anna Mette Exner. 
En god BUSKdag – vi fortsætter i Melby i 2020. 

3. 3. Arrangementer i nærmeste 
fremtid: 
To. 14.11.: ”Lys i mørket” – 
aftengudstjeneste i Særslev 
Kirke m. konfirmander 
Sø. 1.12.: Kirkefrokost m. ri-
sengrød efter højmessen 

 
 
Connie bager – Gunvor laver kaffen. 
 
 
Connie står for kirkefroksot 

4. Idéer/planlægning til næste 
kirkebladsperiode (marts – maj 
2020) 

Oversigt gennemgået – tænk over idéer til næste møde. 
Møde med pensionistforeningen om fælles udflugt 16. jan. 
kl. 15 i præstegården 

 

Nyt fra kassereren:   

3. kvartalsrapport Kvartalsrapport gennemgået og underskrevet. 

Budget 2020 Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 
58498416, Budget 2020, endeligt afleveret d. 06-11-2019  
kl. 13:51  
- Godkendt af menighedsrådet d. 06-11-2019 kl. 20:18 

 

Nyt fra kontaktperson:  

 

 

 



Nyt fra kirkeværgen:  

Orientering fra provstens be-
søg på kirkegårdene 

Svend, Erik, Thomas havde møde 31. okt. med provsten og 
provstisekretæren. Svend orienterede om mødet. Svend vil 
indkalde til møde, hvor vi ser på energiforbrug i kirkerne. 

 

Nyt fra graveren:   

Tilbud på omlægning af ind-
gang til Særslev Kirke 

Der er kommet to tilbud – vi tager stilling til det efter nytår. 

 

1. Teletaxi/kirkebil til gudstje-
nester og arrangementer  

Drøftes på næste møde. 

 

 

 

Evt.:  

Kage/brød til næste møde 
Onsdag 6. november 

Hanne bringer 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

 

Underskrifter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


