Dagsorden til 3. nov.kl.19.15 2020.
Afbud:
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat: Godkendt
Nyt fra formanden:
Corvid – 19 forholdsregler: Kirkekaffen droppes. Mundbind købes til personalet. Julen
afvikles ved billetter til julegudstjenester, som kan afhentes gratis ved præst eller tilsendes.
Billetter er tilført klokkeslæt og kirke samt nummereret. Ved stor efterspørgsel overvejes ekstra
gudstjeneste.
Referat fra konsulentmøde Formanden orienterede om reparationer af tårnene
(murankerne) i Særslev og Melby kirker.
Hvem vil hjælpe d. 29. nov.? Pga. forsamlingsforbuddet er det vanskeligt at gennemføre en
reception i Asylet. Det nye menighedsråd tiltræder. Gudstjenesten flyttes til Særslev Kirke.
Gudstjenesten gøres i disse anledninger mere festlig. Kransekage købes ved bager/brugs i
forsvarlig engangsindpakning. Og der serveres Asti i engangsglas. Der stilles stor skraldespand/
container til skrald, så ingen fra personalet skal røre ved det.
Nyt fra præsten:
Antal af gudstjenester pr søndag. Ansøgning til nedsættelse af antallet af gudstjenester
vender kontaktperson og formand med jurist fra Stiftet.
Julehjælp En fra nørkleklubben vil gerne donere strikkede huer, handsker og andet fint, som
kan vedlægges julekurven.
Nyt fra kassereren:
3. kvartalsrapport Gælden er ikke vokset. Der er brugt 2 procent mere end budgetteret.
Præsteboligen: vinduerne er færdige nu. Der er indkøbt robotplæneklipper, som tages af frie
midler. Der tages af frie midler for at lukke noget af det underskud, som der er.
Nyt fra Kontaktperson:
Referat fra personalemøde Jf. kirketjenerens pensionering finder der en del
omstrukturering sted. Kirkesangerne vil fra december og frem dele kirketjenerfunktionen
mellem sig til søndagens gudstjenester. Ved større handlinger som vielser og
bisættelser/begravelser står den ledende graver til rådighed for at løfte opgaven som kirketjener.
Det administrative (fem arbejdstimer) vil fremadrettet blive varetaget af en tredje medarbejder,
der pt. assisterer på kirkegården. Der er indført månedlige personalemøder af kontaktperson og
formand. Personalemødet ligger fast i ugen efter, der har været menighedsrådsmøde. Torsdag d.

5. nov. vendes personalesituationen med jurist fra Stiftet. Stemningen på personalemødet var
god og humoristisk.
Kirketjener afsked gave er afklaret
Nyt fra graveren: Anlægget foran kirken påbegyndes først fra og med mandag d. 9. nov.
Nyt fra Kirkeværge:
Besøg af provst og Tommy Christensen I Ejlby var ønsket, at der snart blev sået noget
græs. Ledende graver fik meget ros for sin håndtering af kirkegårdsanlægget. Konsulenten
vender tilbage om ca. 1 års tid sammen med provsten.
Donation til Melby kirkegård sognebarn i Melby vil donere nogle penge til indkøb af hæg
og korps af frivillige har tilbudt at hjælpe med at plante.

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde. Bodil K. medbringer
kage/brød til næste gang.
Hanne Kjemtrup
Annette Kofoed
Erik Pedersen
Bodil Knudsen
Connie Bang
Charlotte Thomsen
Svend Kæhlershøj
Hans Kurt Rendboe
Bodil Lind
Thomas Jørgensen

