
Dagsorden og referat til 9.februar. kl.19.00 2021.

Online - Afbud: Tine, Connie

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Godkendelse af referat: Birgitte skal på referatet fra sidste møde

Nyt fra formanden:

Mulighed for solceller: Kirken har jord, som kan være perfekt til solceller. 
Uforpligtende, gratis vurdering/tilbud fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond …som vil 
hjælpe med at etablere det. Menighedsrådet har visioner om at arbejde i den grønne 
retning. Gerne varmepumpe i stedet for gasfyr på sigt.
Der skal tages højde for forpagtningsaftale. (jorden er forpagtet ud. Udløber dette år)
Det godkendes, at Erik og Hanne sender et brev til provsten om planer/ønsker. 

Regnskabs møde med Marianne D. d. 4. marts --- hvordan gør vi?

Da mødet er arbejdsmæssigt vurderes det, at vi godt kan mødes 10 til mødet i 
konfirmandstuen/kirken og få gennemgået regnskabet. 

Det kan også gøres online. Marianne kan godt deltage den 4. marts. 
Der er stemning for at vi forsøger at gennemføre mødet i konfirmandstuen

DK Hostmaster stiger fra 50,- til 60

Nyt fra præsten:

Konfirmationen 2021: Vi har nu fem datoer i spil. Altså en meget fleksibel løsning for 
konfirmander og familier. 
Øvrige aktiviteter i kirken: 
Det er lidt tyndt, men kirkebladet kommer ud i vinterferien. 

Nyt fra kassereren:
Vi har et overskud for første gang i mange år. Skyldes formentligt, at vi har mange ting 
som er aflyst. 

Nyt fra Kontaktperson:
Læs vedlagte brev bilag. Der har ikke kunne være afholdt personalemøde pga. corona. 
Vi tænker på en at finde en til rengøring først og fremmest, som også er villig til at tage 
kirketjenerarbejde. 
Gunvor vil gerne være med drøftelse af rengøring af præstegårdens offentlige lokaler. 



Steen satser på at komme tilbage på kirkegården 1. marts. Arbejder 32 timer fra mandag-
torsdag.

Nyt fra Kirkeværge:

Birgitte: Vi ønsker at kommunen planer ud, så overgangen fra vejen til Særslev kirkes 
parkeringsplads blive mere jævn. Kommunen er velvillig. 

Der er stadig problemer med fugt i Særslev Kirke. Det viser sig, at der før har været 
problemer med fugt i kirken – hvornår vides ikke – men det står i en tilstandsrapport. 
Ulrik vil lave risten i denne uge, så vi får luft under gulvet. Han vil efterprøve, 
hvilken/hvilke svampe, der er tale om, så vi ved, hvad der skal gøres ved det. 
Provsten og hans byggesagkyndig bør orienteres/inviteres ud for at kigge med og give 
råd. 
Der er hentet over 300 liter vand ud på knap 2 måneder og selv om det er tør frost, bliver
der ved at være fugt. 

Nyt fra graveren:

Det første læs hækplanter er sat i, og Melby er næsten færdig. 
Kirken trænges en ny støvsuger. En professionel. Koster 2100 + moms. Vi må prøve 
Dorthes, som både er til vådt og tør. Dejligt. Bodil har kontakter til gode støvsugere til 
fair priser. 

Katafalken trænger til et ny gardin. Det koster ca. 1500,- kr. 
Men Helle kan også sy det. Tak.

Nyt fra Gunvor:

Gunvor havde første gudstjeneste søndag d. 7. februar. Og er glad for at være tilbage. 
Har også taget kordegnedelen på sig, og er begyndt at have lidt samtaler over telefon. 
Har haft god støtte af arbejdspsykologen og stiftet m.m. har været god opbakning. 
Så det hele lysner.

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

Næste møde 4. marts forhåbentligt i konfirmandstuen. Hanne melder sig til at tage kage 
med næste gang.

Hanne Kjemtrup, Erik Pedersen, Bodil Knudsen, Bjarne Flymann, Friederike 
Enzenberg, Birgitte Mikkelsen, Helle Christiansen, Gunvor Sandvad, Thomas Jørgensen 
og Ditte Freiesleben.


