
Dagsorden til 8.oktober.kl.19.00 2020.

Afbud: Hans Kurt, Anette og Connie 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Godkendelse af referat: godkendt

Nyt fra formanden:

Valget til MR 2020 – 2024. Alle pladser besat i rådet. 

Møde med provst ang. økonomi Der er ikke flere penge. Men rådet kan søge, hvis de mangler, var hvad formanden og kasserer

fik ud af mødet med provsten. Provsten sammenlignede pastoratet med eget pastorat, der også har tre kirker med kirkegårde. Der 
anvendes flere og dyre arbejdstimer i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat i forhold til Østrup, som er provstens eget pastorat. 
Konklusion: rådet søger flere penge. 

Besigtelse af muranker i Særslev og Melby Nationalmuseet var forbi i uge 40, som siger der er skal rekvireres en arkitekt 

og ingeniør, der har forstand på ældre bygningsværker. Rådet overvejer at finde en dygtig håndværker, der kan kigge på det og 
udbedre skader. 

Datalogger på varmeanlæg i Særslev Vi har det stadig for varmt i kirken ifølge provsten, og det tager for lang tid at varme 

kirken op. Det tager 13 timer at varme kirken op. Men en investering på 500.000 kr. vil aldrig kunne tjene sig hjem. Det vækker 
naturlig undren, at der skal lukkes ned for varmen, fordi alle videnskabelige undersøgelser peger på, at en op og nedregulering af 
varmen er dyrere, end varmen sættes på samme konstante lave temperatur, hvor kirken holdes frost og fugtfri. 

Indgangs parti ved Særslev kirke i uge 45 Brolægger kommer i uge 45 og kontakter ledende graver i uge 44

Modtagelse af gaver til kirken Svend Kæhlershøj har doneret 5 kubikmeter jord til Melby kirkegård, fordi Svend ikke kunne 

holde ud at se på, at der ikke blev gjort færdig på kirkegården. Men menighedsrådet bør overveje konsekvensen af modtagelsen af 
donationer til kirke og kirkegårde.  Fremadrettet skal menighedsrådet godkende donationer. 

Buskdag 25. oktober – hvordan gør vi i år? Vi aflyser BUSK 2020

Vintermøde dato og emne? Menighedsrådet venter og ser tiden an

Afsked med Finn og rådsmedlemmer + goddag til nye rådsmedlemmer 29. nov. Præst foreslår ændring af 

gudstjenesteplanen for dec. gudstjeneste i 1. søndag i advent flyttes til Særslev Kirke. Reception med platter med mad, som rådet 
selv laver, der serveres på Asylet. 

Nyt fra præsten: 

Klokkeringning før gudstjeneste Det er rådet selv, der afgør hvornår der skal ringes til gudstjeneste. Der overvejes at lave en 

lokal aftale vedr. ringning i sognet. 

Antal af gudstjenester Der er i menighedsrådet konsensus om, at der holdes kun en gudstjeneste i pastoratet og denne holdes 

klokken 10.00 hver søndag. Konklusion: Biskoppen anmodes om en gudstjeneste om søndagen. Helligdage overvejes. 

Juleaftens gudstjenester Der er lavet et udvalg, der kigger nærmere på antallet af gudstjenester.  Det besluttes næste gang. 

Allehelgen Invitationer er sendt ud. 

Nyt fra kassereren: 

Årsregnskab 2019: Godkendt og underskrevet på sidste side af bilag



Budget 2021: Godkendt. Særslev-Ejlby-Melby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 58498416, Budget 2021,,Endelig budget 

afleveret d. 24-09-2020 11:29

Vederlag uændret

Nyt fra Kontaktperson:

Ansættelse i forbindelsen med Kirketjener´ophør. Kirketjener-tjenesten vil fra og med december blive varetaget af 

kirkesangerne. Kun ved fyldte kirker beder kirkesangerne om, at der kommer ekstra mandskab på til afvikling af handlingen fx 
hvor den ene synger og den anden agerer kirketjener. Klargøring og rengøring vil den ene kirketjener gerne påtage sig. Det 
anbefales, at timer til klargøring af kirken forhøjes til 5 timer. Rådet tilkendegiver, at det er en fleksibel og god ordning med 
deling af kirketjenerens stilling mellem tre personer. Rådet beslutter, at den ene kirkesanger forhøjes med ekstra fem timer, der 
skal anvendes til klargøring af kirke. Ordningen evalueres om ½ år. Der er ligeledes aftalt møder med personalet kvartalsvis. 

Nyt fra graveren: 

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

Referent Charlotte Juul Thomsen
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