Referat af menighedsrådsmøde, Torsdag d. 3. juni 2021 kl. 19.00
Afbud:

Tine, Bjarne

DAGSORDEN:

REFERAT:

Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af referat fra 5.
maj 2021

Godkendt
Godkendt

Nyt fra Formanden:
Vaskemaskine
Foto af kirkerne
Facebook

Nyt fra præsten:
1. 1. Status på min tilbagevendelse
2. 2. Konfirmation 29. august.
Praktiske forhold ved evt. coronarestriktioner til den tid.
3. Kirkebladet er udkommet.
Stillingtagen til tilbud på nyt
layout.
4. Møde 17. aug. kl. 16.00
sammen med personale v
gudstjenester: Kirkeliv og
gudstjenesterne. Erfaringer fra
sidste 1½ år. Hvad har været
godt? Hvad har I savnet?
5. Provstesyn af præstegården
onsdag 18. aug. kl. 14.00
Nyt fra kassereren:
Budget 2022

Vaskemaskine leveret. Vi afventer at der blive leveret skillevæg, afløb mv. i toiletbygning på Særslev Kirkegård.
Udskydes – fx til kirkegårdene er renoveret færdig.
Der har været mange tekniske problemer. Friederike og Helle
prøver at få lavet en ny facebookeside til efter sommerferien.

Gunvor på 100 % fra 31. maj – dog stadig uden rådighedsforpligtelse ved andre præsters ferie/sygdom.
Hvis det er nødvendigt pga. coronarestriktioner bliver der to
konfirmationsgudstjenester.
Vi siger ja tak til det nye tilbud, som er i A5-format.
Vi ønsker ikke støtteannoncer i kirkebladet.
Blot til orientering.

Thomas spørger Ulrik Brandt. Birgitte deltager.

Erik gennemgik budgettet, som blev godkendt.
Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd
CVR.-nr. 58498416, Budget 2022,
Bidrag til budget afleveret d. 26-05-2021 kl. 08.29

Nyt fra kontaktperson:
Referat fra personalemøde
20. maj 2021

Hanne gennemgik referat på vegne af Tine.

Nyt fra kirkeværgen:
Status på toilet Melby
Status på kirketårn Melby
Status på malertilbud til kirkebænke

Penge er bevilget til renovering af toilet ved Melby Kirke.
Der blive møde med Steen Thielsen. Vedr. murankre mm.
Det er på budget 2022.

Nyt fra graveren:
Kirkeklokke indstillet til de oprindelige ringetider:
Sommertid: 7-19. Vintertid 8-16.
Der er organiseret service på varmeanlæg i alle tre kirker.
Bodil Knudsen
Udflugt for personale og MR
- hvornår?

Udsættes til foråret 2022.

Evt.:
Kage/brød til næste møde
tirsdag 17. aug.

Hanne spørger vedr. brød mv. til mellem de to møder –
Friederike tager kage med.

Referent:

Gunvor Sandvad

Underskrevet af:
Hanne M. Kjemtrup
Thomas Jørgensen
Erik Pedersen
Birgitte Mikkelsen
Friederike Enzenberg
Bodil Knudsen
Helle Christiansen
Connie Bang
Gunvor Sandvad

