Referat af menighedsrådsmøde, Torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 19.00
Afbud:

Tine, Erik; Friederike

DAGSORDEN:

REFERAT:

Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af referat fra 1.
september 2021

Godkendt
Godkendt

Nyt fra Formanden:
Særslev lokalråd: Låne
konfirmandstuen til møde om
rekreativt område og trafikken
Provstiskyen budget- og dialog
værktøj fra Provstiet
Foto af brudepar, dåb,
konfirmander på Facebook?
Syn af kirker
Formandsmøde 2. nov. i
Provstiet
Nyt fra præsten:
1. 1. Møde m biskoppen 21.
sept. jf. referat. Om antal
gudstjenester og
nadverindledning.
2. Skriftlig afstemning vedr.
brug af andre kollekter, nye
salmer og Bibelen 2020, jf.
referat fra møde m biskoppen.
3. Foreløbig gudstjenesteplan
for december-februar drøftes.
4. Kommende arrangementer:
Familiegudstjeneste i Melby
31.10.
5. Planlægning til næste
kirkeblad, som har deadline 5.
november:
Hvem vil arrangere julekoncert
og vintermøde?
6. Henvendelse fra Nordfyns
Kommune om shelter i
præsteskoven – se
videresendt mail.

Nyt fra kassereren:
Revisions protokollat til
underskrift

Der er bekymring for, at lokalerne her er for små. Derfor
henvises til de udlejningsmuligheder, der er i byen.
Vi beder stiftet om hjælp til opmåling af kirkegårde.
Det kan vi ikke.
Udsættes til januar-februar 2022
Næste menighedsrådsmøde bliver flyttet til 3. november

Gunvor orienterede om mødet.

Menighedsrådet besluttede enstemmigt ved skriftligt
afstemning uden præstens tilstedeværelse at give tilladelse
ved gudstjenesterne til bibellæsninger fra Bibelen 2020, de
nyere bønner og at der også kan synges fra 100 salmer og
lejlighedsvis nye salmer.
Den foreløbige plan blev drøftet.
Hanne og Helle er tovholder. Bodil bager kage til kaffen.
Indsamling og betaling for
Der bliver ingen julekoncert. Helle og Connie tovholder på at
finde foredragsholder til vintermøde.

Vi er ikke interesseret.

Revisionsprotokollat blev underskrevet.

Nyt fra kontaktperson:
Personalemøde
Mus-samtaler

Nyt fra kirkeværgen:
Energi rapport Særslev kirke
Provstesyn Særslev
Præstegård
Kirketårn Melby
Toilet Melby
Diverse

Hanne orienterede om seneste personalemøde.
Hanne orienterede fra MUS-samtaler, som er blevet afholdt.
Der kommer kursus i GIAS (digital kirkegårdsprotokol)

Der indhentes konkrete tilbud på jordvarme til videre
vurdering.
Rapporten gennemgået.
Vi afventer tilbagemelding
Arbejdet sættes i gang i uge 42
Særslev kirke er blevet flot kalket.

Nyt fra graveren:
Der er igen problem med fugt i våbenhuset i Særslev kirke.
Thomas undersøger muligheder for affugtning.
Øvrige punkter:
Bodil: Opfriskning af
graverhus

Forslag om at få malet og lysnet rummene. Der skal
indhentes 2 tilbud. Birgitte undersøger.

Evt.:
Kage/brød til næste møde til
Onsdag 3. november

Bodil

Referent:

Gunvor Sandvad

Signeret af:
Birgitte R. Mikkelsen
Hanne M. Kjemtrup
Connie Bang
Bjarne Flyman
Bodil F. Knudsen
Helle Christensen
Gunvor Sandvad

