Dagsorden til 10. marts kl.18.30 2019.
Afbud: Tine
Godkendelse af dagsorden: Et par rettelser til dagsorden under Nyt fra kontaktperson og
Nyt fra graver.
Godkendelse af referat:
Marianne Ditlevsen har ordet og gennemgår årets regnskab
Årsregnskabet er godkendt.
Nyt fra formanden:
Kalken i Særslev kirke drysser….især ved orglet. Nationalmuseet kommer forbi en dag og
kigger på det, forlyder det fra en mail fra dem. Arkitekten skriver, at varmereguleringen op og
ned i kirken ikke er befordrende for kalk og interiør.
Vældig meget bøvl med IT til Charlotte i konfirmandstuen. Ny 4G router er installeret
fra Tellmore. Den fungerer fint. Det kan på sigt overvejes at skifte den på præstekontoret på et
tidspunkt.
Indgangsparti ved Særslev kirke Provstiet har efterspurgt projekttegninger.
MR valg 2020: Gennemgang af kursusaften
Orienteringsmøde 12. maj – som skal indeholde det årlige møde hvor rådet
fremlægger årets gang
Valgbestyrelse vælges – 3 personer. Valgbestyrelsen får adgang til samtlige
folkekirkemedlemmer i Særslev, hvormed der sikres, at kun berettigede stemmer. Connie Bang,
Hanne Kjemtrup og Erik Pedersen er valgt til valgbestyrelse.
Valgforsamling d. 15. september
Rekruttering af evt. nye medlemmer: Personlig opfordring mest virkningsfuld. Tid,
ressourcer og kompetencer. Fokus på det gode ved at sidde i menighedsrådet.
Vores årlige møde 5. maj hvor Kaj og Niels underholder??? Hanne ringer til Kaj for at
udsætte mødet.
Nyt fra præsten:
Hvem vil passe konfirmandstuen under konfirmationen d.26. april: Bodil og Bodil og Erik har
meldt sig som passere. Annonceringen af Langfredagskoncert sørger Hanne for.

Corona: Håndsprit ved alteret og evt. i våbenhus. Bæger skal indsamles direkte efter brug.
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/information-til-folkekirkens-menighedsraad-ogansatte-om-coronavirus
Babysalmesang: Lukket ned for denne sæson.
Minikonfirmander:
Konfirmander: Navne er sendt til skolens Aula og lagt på hjemmesiden
Mariæ bebudelseskoncert i Melby: Pilekoret har meldt 40
Langfredag koncert: Hanne sørger for annoncering.
Kirkebladet: fortsætter.

Nyt fra kassereren: Årsregnskab godkendt 2019. Stempel: Særslev-Ejlby-Melby
sognes Menighedsråd, CVR-nr. 58498416, Regnskab 2019, afleveret d. 03-03-2020
klokke 13.28
Der er afleveret en ny forklaring til årsregnskabet, hvor følgende er ændret:.
Følgende ny tekst:
”Samt at installere klokkestyring i Melby kirketårn”
Erstatter tidligere tekst
”Samt at installere ny klokke i Særslev kirketårn”

Nyt fra Kontaktperson:

Nyt fra graveren: Alle gravere har halv fridag henholdsvis 1. maj og
Grundlovsdag. Og de kan samle det til én hel fridag – på en selvvalgt dag af disse
to dage.

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde. Bodil Knudsen.
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