
Referat af menighedsrådsmøde, tirsdag 6. sept. 2022 kl. 19.00 
 
 
 

Afbud: Bodil 

 
DAGSORDEN: REFERAT: 

 

Godkendelse af dagsordenen  Godkendt 

Godkendelse af referat fra 11. 
august 2022 

Godkendt 

 
Nyt fra Formanden:  

Tilbud på regnskabsføring  Vi afventer besked fra det fælles regnskabskontor. 

 Der er udskrevet bispevalg og bispevielse 2. april. 

 
Nyt fra præsten:  

1. Orientering om 
konfirmander og konfirmation 
2023. 

Der afholdes 2 konfirmationer 23. april kl. 9.30 og 11.15. 
Særslev kirke udlånes til konfirmation for Veflinge sogn, 30. 
april, hvis Veflinge kirke ikke er klar efter istandsættelse. 

2. Kirkeblad udkommet – 
uddeles i uge 38 

FDF uddeler kirkeblade i uge 38 

3. Optagelse / Livestreaming 
ved kirkelige handlinger 

Live-streaming/ videooptagelse tillades i særlige situationer – 
fx hvis nær pårørende er på sygehuset, i udlandet etc.   

4. Arrangementer i september: 
Herunder høstgudstjeneste 

Sammen m høstgudstjeneste er der afsked for organist 
Georg Klinting. Hanne, Tine og Bodil L. bager – Gunvor laver 
kaffe – indkøb af vin. Mødes i konfirmandstuen og gør klar 
lørdag 24.9. kl. 10. Gunvor laver annonce til ugeavisen i uge 
38. 

5. Nyt fra aktivitetsudvalg / 
arrangementer til næste 
kirkeblad: 
Visionsdag 
Vintermøde 
Fastelavn m FDF 
Andet? 

Helle undersøger videre om visionsdag. 
Flemming Baade er booket til vintermøde 22. jan. Kl. 14. 
19. febr. Fastelavn m slå katten af tønden i 
præstegårdshaven. 
Efterlyse frivillige i kirkebladet – Helle og Gunvor skriver 
noget til næste MRmøde 

 

Nyt fra kassereren:   

Referat fra Budgetsamråd  Erik refererede fra Budgetsamråd. 

 

Nyt fra kontaktpersonen   

Referat fra personalemøde  Hanne refererede fra formiddagens personalemøde. 
Ansættelsesudvalg vedr. ny organist: Hanne, Gunvor, Bodil 
Lind.  

 

Nyt fra kirkeværgen:  

Varme Særslev, kirke og 

præstegård 

Afventer vedr. fjernvarme i Særslev kirke og præstegård. 
 

Tårnet Melby Kirke Ansøgning vedr. projekt er indsendt. 

Grøn omstilling; Bogense 

Provsti’s klimakatalog, 

handlingsplan mv. (se mail fra 

Hanne den 21. august) 

Birgitte repræsenterer MR i provstiets udvalg for grøn 
omstilling. 
MRs udvalg for grøn omstilling: Birgitte, Thomas, Friederike. 

Opfølgning på kirke- og 

præstegårds-syn 

Rapporter er indsendt til provstiet. Maling af kapeldør 
udvendig i Særslev prioriteres. Øvrige projekter udsættes. 

Diverse Der er stadig problem med fugt/varme i Ejlby Kirke og 
kirkevarmekonsulent kontaktes for at tjekke dataloggere mv. 



 

Nyt fra graveren:   

 Ingen emner 

 

 

Evt.:  

Kage/brød til næste møde 
Onsdag 5. okt. 

Erik 

 
Referent: Gunvor Sandvad 

 

Signeret af: 
 
Hanne Kjemtrup 
Tine Høgstedt 
Helle Christensen 
Thomas Jørgensen 
Erik Pedersen 
Friederike Enzenberg 
Gunvor Sandvad 
Bodil Lind 
Birgitte R Mikkelsen 
Connie Bang 
 


