Referat af menighedsrådsmøde, onsdag d. 12. januar 2022 kl. 19.00
Afbud:

Bjarne

DAGSORDEN:

REFERAT:

Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af referat fra 1.
december 2021

Punkt om kirkesyn v. formanden
Godkendt

Nyt fra Formanden:
1. Indkaldelse af suppleanter
2. Forespørgsel fra Særslev
Vandværk
3. Kirkesyn

Nyt fra præsten:
1. Kommende arrangementer
og corona: Skal vi aflyse eller
gennemføre?
Søndag 23.1.: Vintermøde
Nørklecafe
1. Kirkekaffe
2. Arrangementer til næste
kirkeblad marts – maj/juni
Vi har planlagt:
Mandag 7.3.: Nationalmuseet i
Særslev Kirke
Onsdag 27.4.: Foredrag om
Melby Kirke
Forslag: Udflugt sammen m.
Pensionistforeningen
2. 3. Diverse

Velkommen til Bodil som suppleant for Tine
Vi siger ja til forespørgsel om prøveboring for vand på
præstegårdsjorden – ”den gamle Sankt Hans båls plads”
Torsdag 20. januar har vi kirkesyn
Kl. 13.00 mødes vi i Særslev Kirke – kaffe v. Helle

Vi gennemfører vintermødet, men serverer kaffe ved
bænkene, så deltagerne ikke skal gå rundt mellem hinanden.
Hanne kontakter nørklecafe-deltagerne om de vil komme.
Vi genoptager kirkekaffe.

Hanne kontakter Pensionistforeningen med henblik på
planlægning af udflugt sammen.

Indsamling i 2021:
Børnesagens Fællesråds konfirmationsindsamling: 267 kr.
FDF Særslev: 1425 kr.
Julehjælp: 4419 kr.

Nyt fra kassereren:
Ingen emner
Nyt fra kontaktpersonen
1. Afholdt ”varme-møde”

2. Vi er i gang med Gias
3. Support fra Brandsoft
4. Ønske om oftere
personalemøde

Møde om varme 4. jan.: Heidi sørger fremadrettet for at sætte
varme på før gudstjenester.
Der er problemer med at det er koldt og fugtigt i kirkerne.
Filtre i varmeanlæg skal renses.
Bodil og Thomas taster oplysningerne ind fra de gamle
kartoteker. Skulle gerne være færdigt til 1. april.
Support fra Brandsoft til Gias er inkluderet i abonnementet
Personalemøder har været på stand by pga corona.
Genoptages månedligt – også for fællesskabets skyld.

Der har været vikar til at hjælpe med grandækning. Det var
godt, så fremadrettet skal det være en mulighed at få vikarer,
når der er spidsbelastning. I det hele taget redegjorde Bodil
for personalesituationen.
Nyt fra kirkeværgen:
1. vedr. præstegården

2. Melby Kirke, Tårnet
3. Diverse

Forskellige mangler udbedret. Tagdækker har skiftet
”vandbrædder” ved skorstenene og udbedret skader.
Stråtaget burde kunne holde ca 10 år endnu – forhåbentligt.
Fra arkitekten: Der afventes melding vedr. stabilisering af
kirkeklokken
Birgitte laver liste til næste møde over vores projekter /
ønsker – så vi kan prioritere.

Nyt fra graveren:
Thomas fortalte om arbejdet på kirkegårdene.

Evt.:
Forslag fra Bodil
Kage/brød til næste møde til
tirsdag 8. februar
Referent:
Underskrevet af:
Hanne M. Kjemtrup
Friederike Enzenberg
Gunvor Sandvad
Birgitte R. Mikkelsen
Erk Pedersen
Helle Christensen
Bodil F. Knudsen
Bodil Lind
Thomas Jørgensen
Connie Bang

At nørklecaféen har en bod ved Melby Loppemarked og
sælger varer til fordel for julehjælpen.
Helle tilbyder at stå for kage til møderne frem til sommer

Gunvor Sandvad

