
2021.03.04 kl. 19.00 Dagsorden og referat fra menighedsrådsmøde i Særslev-Ejlby-
Melby Pastorat. 

Afbud fra Bodil.

Godkendelse af dagsorden: ja

Godkendelse af referat: Ja

Marianne Ditlevsen: fremlægger årsregnskabet for 2020

Drift: 
Et corona- spareår: Der er sparet 88.000 i forhold på budgettet. på bygninger dvs. 
vedligehold, vand, varme og el, rengøring. 
En besparelse på 51000 på alarm og rengøring. 
Kirkelige aktiviteter: her er sparet 189.000. (Dette er et generelt billede for landets 
kirker) 
Der er også sparet på lønkroner til kirketjenerstillingen. 
Så er der brugt tilsvarende flere penge på at renovere kirkegårdene. 
Budgettet har været lidt (meget)stramt i nogle år, så når vi sparer, håber vi, at vi får 
lov at beholde dem. (økonomisk har det været held i uheld med corona)

Anlægsmidler: 
Der er i år bevilget ekstra – da budgettet var overskredet, penge til nyt toilet, i 
Særslev. Indgangsparti, også i Særslev og til nye hække fortrinsvis Melby og Ejlby.
Hvis vi vil beholde de 32.000, så vi nok lave en skriftlig argumentation for det. 
(Det siges, at der tages 50% af det der er til overs på en given konto)
Der skal søges om selv små bevilgninger, og man skal søge, før man køber en 
genstand eller ydelse. Hvor er grænsen for pris, hvis man skal indhente flere tilbud. 
I virkeligheden er der kun 10.000 i frie midler, for vi har et underskud fra sidste år på
22.000. 

Der skal lægges penge ind i budgettet til konsulent fra Nationalmuseet. 

Nyt fra formanden:

Hvem vil med til årsmøde for ”samvirkende menighedspleje” (som nok er online)?



Tommy Brandt, byggesagkyndig vil gerne fratræde. Vi skal have fundet en ny 
byggesagkyndig. Thomas foreslår sønnen Ulrik Brandt, som også kender 
bygningerne. Tilslutning. Efterfølgende har Ulrik Brandt takket ja til jobbet.

Nyt fra præsterne:

Gunvor:
Orienterer om sin tilbagevendelsesplan. Hun er stille og roligt i gang.
Melby forsamlingshus er lejet til sidste søndag i oktober 31.10, hvor der er BUSK-
gudstjeneste. 
Foldere fra Stiftet uddeles. 

Ditte: 
Påsken bliver nok ikke som vi havde håbet, men godt, at vi sendte et optimistisk og 
kreativt signal. 
Vi gør opmærksom på den neddroslede påske på kirkens hjemmeside, facebook og 
Brugsens opslagstavle. 

Bach in the Subways musikandagt i kirken d. 17. marts kl. 19.00

Vi får nok for mange kirkeblade. Gunvor forklarer, at vi får trykt flere, end vi har 
bestilt og betalt for, så det koster ikke  ekstra. 
Gunvor har snakket med Jens Filipsen om det – og han kan ikke gøre noget ved det –
andet end at smide dem ud, før han sender dem til os….
Vi prøver at få det sat ned til 800 stk. 

Nyt fra kassereren, Erik

Vi skal godkende regnskabet: 

Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd 
CVR: 584998416, Regnskab 2020. Afleveret d. 23-02-2021. Afleveret kl. 9.14. 
Godkendt 04-03-21. kl. 20.35

Nyt fra Kontaktperson, Tine: 

Der har været møde med kirkesangere og jobcenter. 



 Kirkesangerne har lavet en tidsberegning, der viser, at de har 8 timer hver om ugen.
Det træder i kraft fra 2021. 
Ved større handlinger med mange gæster, har de brug for at være to. De er gode til 
at planlægge det inden for rammetiden så vidt, som det er muligt. 

Rengøring: Der er lavet et opslag til avisen, og der er to ansøgere, vi vil kigge 
nærmere på. Hanne og Tine tager de to jobsamtaler. En ny ansat vil måske også 
kunne indtræde som kirketjener. 

Nyt fra Kirkeværge: Birgitte:
Status på våbenhuset i Særslev. Noget skal gøres ved fugtproblemet i våbenhuset og
kirken. Byggesagkyndig Thomas Brooksby kommer i morgen 5. marts og kigger 
nærmere sammen med tømmeren Ulrik Brandt, Hanne, Thomas ”graver” og Birgitte
Reposen skal nok væk og erstattes med noget andet, så det bliver muligt at ventilere
bedre i våbenhuset. Noget af problemet er nok også slagregn på tårnets vest-side.
Ligeledes er der fokus på mulighed for bedre ventilation i selve kirkerummet.

Frostsprængte toiletter i Melby. Provsten er orienteret. 
De næste toiletter skal frostsikres og måske skal der kun være et toilet. 
Der skal indhentes tilbud både på to toilet-rum og ét toilet-rum i en bedre kvalitet 

Plan for opgaveløsning i forb. med kirkesyn. (se bilag)
Vi prioriterer at få lavet de ældste mangler før de nye mangler. 
Bud indhentes til dækbrædder/ vindskeder på kirken i Særslev samt maling af dør 
mellem våbenhus og skib.  Derudover knækkede ruder.

I Ejlby er der en del ældre mangler, som vi gerne vil udbedre i forbindelse med, at vi 
får bevilget penge til og afvikler indvendig kirkekalkning, i Ejlby. 
I øvrigt er den trekantede del af bænkene løse i de øverste bænke i Ejlby kirke. 

I Melby; maling af kirkebænke og vi vil have vores faste ”ankermand” til at fjerne løs 
mørtel og fæstne ankrene igen, hvor de trænger på Melby Kirke. 

Når man limer vinduesglas, på en revne i murværket, skal man huske at skrive dato 
på, for at man kan se, hvor meget revnerne vokser med årene. 



Der indhentes bud på det samlede malerarbejde for kirkerne.

Nyt fra graveren:

Et bedre skilt, der viser hen til toilettet til ved Særslev kirke ønskes. Det bevilges.

Evt. : Headset, det har drillet på det seneste; måske fordi batterierne ikke har været 
ordentligt opladt. Thomas følger op på det. Personalet må gerne gøre opmærksom 
på det under en gudstjeneste, hvis lyden svigter. 

Kage næste gang: Erik. 

Hanne Kjemtrup, Erik Pedersen, Birgitte Mikkelsen, Tine Høgstedt, Friederike 
Enzenberg, Bjarne Flymann, Helle Christiansen, Connie Bang, Ditte Freiesleben, 
Gunvor Sandvad og Thomas Jørgensen


