
Referat af åbent møde 2.maj 2022 kl. 19.00 

Afbud: Tine,Thomas 

 

Nyt fra formanden: 

 Årsrapport for maj 2021 til april 2022, ved Særslev, Ejlby og Melby kirker. 

Årets gang er denne gang en ½ årlig gennemgang, da vi pga. Corona først kunne holde sidste års 

gennemgang i september. 

 Det var småt med arrangementer, i efteråret, Corona en spøgte stadig, med areal krav, mundbind og 

håndsprit. Men heldigvis kunne vi fejre høstgudstjeneste, og BUSK søndagen i slut oktober blev også 

afholdt.  I år kunne vi fejre julen i kirken. Dog med areal krav, men alligevel med plads til et pænt antal 

kirkegænger. Vi var klar til at tjekke Corona pas. Det blev så en nem opgave, 3 familier til børne 

gudstjenesten kl 10 og 14 gæster kl 14.30. Juledags morgen havde jeg den fornøjelse at modtage 

julebudskabet og julesalmerne sammen med 2 andre (min mor og Palle)!!!! Alle i Særslev kirke. Ejlby og 

Melby oplevede også meget få kirkegænger. Befolkningen var virkelig forskrækket og turde ikke blande 

sig i store forsamlinger…. Det var samme melding der løb ind fra hele landets kirker. 

Bygninger:  

Gennem vinteren har Tegnestuen Mejeriet arbejdet på tårnet i Melby kirke, der har været forskellige 

specialister forbi, vi venter på den endelige beslutning.  

I alle tre kirker har vi været udfordret på fugt. Vi har indkøbt affugter så personalet kan styrer luften i 

kirkerne. Det udspringer af vi har skruet ned for varmen, grundet de høje gaspriser. Lige inden dette 

møde har vi afholdt et møde med en konsulent for kirkeopvarmning, så vi kan blive klog på hvilken 

opvarmning vi skal have til Særslev kirke og Præstegaard. 

Efter Malik stormen opdagedes en revne øverst oppe på skibet i Særslev kirke, en midlertidig afstivning 

er påsat, skaden er anmeldt til forsikringen og Mejeriet har ud arbejdet løsningsforslag. Endnu en 

opgave! 

Desværre opdagede vi, ved måleraflæsningen i januar, at vi havde et sprunget vandrør uden for det 

nyrenoverede toilet på kirkegården ved Særslev kirke. I stedet for 20m3 havde vi brugt 800m3!!!!! 

desværre står vi til at må betale for udpumpningen til Særslev vandværk, det er ikke lykkedes os at få 

det god skrevet!  

På kirkegårdene arbejdes der ihærdigt på at holde fri for ukrudt og nedlægning af ubrugte gravsteder. 

Det skrider stille og roligt fremad, men stadig et stykke vej til at være færdig. På det seneste er der 

blevet plante nogle nye hække i Ejlby. 

 Vi har stadig gang i at få ”ryddet op” i gamle mangler fra de forskellige syn i kirkerne. Det har hobet sig 

op da vores budgetter er meget stramme. 

Nu inden længe skal vi afgive ønsker til næste års budget. Men provstiet har også mange opgaver, så 

flere penge er der ikke lige udsigt til. 



GIAS: 

Jeg nævnte i efteråret at vi skulle i gang med at indtaste gravstederne i GIAS, et program der gerne skal 

gøre hverdagen nemmere, for personalet, at holde styr på hvordan hvert enkelt gravsted skal holdes og 

afregning derfra. 

 DET HAR VÆRET OG ER EN KÆMPE OPGAVE!!! 

Bodil Knudsen tilbød sin hjælp, og den har været uvurderlig og kæmpestor, men også meget større end 

Bodil og vi andre havde forestillet os. Bodil er næsten færdig med at tastet ind, og her i maj kommer så 

en konsulent for at guide hvordan programmet så skal virke i hverdagen. Herfra skal lyde en kæmpe, 

kæmpestor tak til dig Bodil og Thomas for at få styr på det hele. Opgaverne har været fordelt på den 

måde at Bodil har tastet og Thomas har tjekket på kirkegårdene.  

Aktiviteter: 

I september startede vi igen Nørkle cafeen op. I år med flere nye deltager, så mellem 7 og 14 deltager 

er det godkendt, arrangementet godkendt. Og stadig plads til flere og nye deltager. 

I januar holdt vi Vintermøde, hvor Johannes Nørgaard Frandsen holdt et fint og oplysende foredrag om 

H.C. Andersen liv. Omkring 50 tilhører i Særslev kirke. 

Februar og marts bød på 2 foredrag om vores kirker. Et i Ejlby og et i Særslev. Lasse Bendtsen og Kirstin 

Eliasen fortalte meget indgående om kirkernes opbygning og tilblivelse. Godt besøgt, men til tider lidt 

nørdet…efter min smag. 

Og i sidste uge havde vi så besøge af Erik Kure der i Melby kirke fortalte om kirkeklokken´ s 75-års 

fødselsdag. 

Personale: 

Vi har et meget dedikeret personale, som hver især brænder for deres område. Det sætter vi stor pris 

på. 

 Desværre kom en, længer varende sygemelding, fra graver personalet lige i granlægnings perioden, så 

vi måtte indkalde en vikar for at få det hele afsluttet til advent. Allerførst i det nye år indløb endnu en 

længere varende sygemelding. Denne gang på graverkontoret. Den har så senere resulteret i en 

opsigelse.  

Kirketjener, kirkesanger og rengørings”damen” har været på et 2 ugers kursus i Svendborg, her i 

foråret. Hvor alle de forskellige opgaver i kirken er blevet gennemgået. De melder alle 3 tilbage at det 

har været godt og berigende. 

I menighedsrådet har vi sagt farvel til Bjarne Flyman, som er fraflyttet sognet. Tak til Bjarne. Bodil Lind 

er derfor igen at finde i rådet. Velkommen tilbage Bodil. 

 

 

 



Nyt fra kassereren:  

Årsregnskab for Særslev – Ejlby – Melby menighedsråd 

Drift: 

Ligning til drift udgør 2415212 kr. Heraf er tillægsbevilling 5 % 178 712 kr. Årets driftsresultat giver et 

underskud på 50602 kr. 

Særlige udgifter i 2021: 

Siden budget 2021 blev afleveret i 2020, er der foretaget flere ændringer i arbejdsfordelingen i 

personalet. Lønudgifterne til kirkelige handlinger og kirkegård er blevet reguleret, så de følger de 

faktiske formål. Derfor er der større afvigelser i forhold til budgettet.  I personalet har der været et par 

sygdomsforløb, hvilket har betydet ekstra udgifter til vikarbureau.  Samtidig har der været besparelser 

på de kirkelige aktiviteter p. gr. a. Covid. 

Vedligeholdelse og reparationer. 

Vores bygninger jo som bekendt af ældre dato, hvorfor der vedvarende vil være løbende reparationer.  

I 2021 var der problemer med svampeangreb og fugt i Særslev kirke. Præstegården fik malet vinduer og 

døre Stråtaget på præstegården blev repareret.. I Melby blev graverhuset i istandsat. 

Anlæg: 

Særslev blev kalket udvendigt 

Kirkegårde: Omlægning af kirkegårdene  betød nye udgifter til planter  og anskaffelse af maskiner 

Præstegården blev kalket. 

 

 

Evt: 

 

Ordet er frit: 

 

 

 

       


