
Referat fra til 7.dec. kl.18.00 2022.

Afbud: Gunvor, Kaj 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Godkendelse af referat: Godkendt

Foreslår vi starter med Klima Kataloget: er udfyldt 

Nyt fra formanden:

Kalkningssamarbejdet: Birgitte deltager i mødet den 15.12.22, som holdes i Veflinge  

Møde hos provsten: Erik og Hanne har været til møde med Provsten og Jan fra 
provstikontoret. Hvor der blev drøftet mangel på regnskabsføring. Og vores bevilling til 
dagligdrift. Samt medarbejdersituationen. 

Dec. måneds gudstjenester: Hanne har fået dækket gudstjenester med organist og 
kirkesangeren. Er ajourført på hjemmesiden

Regnskabsføring: Søndersø ”kører” løn i december. Fra 01.01.23 er det stadig usikkert hvem 
der tager opgaven. 

Nyt fra præsten: Intet.

Nyt fra kassereren: Har brugt en del tid, på at skaffe en fuldmagt til Bodil K. så vi kan 
betale regninger ind til der findes en afløser for Marianne Ditlevsen.

 Vi har fået ekstra bevilling til daglig drift, fra Provstiet. 

Nyt fra Kontaktperson:

Ansættelse af organist: Morten Rebild Fast som organist. Han er ansat på 18 timer pr. uge 
fra 1. januar 2023.

Opsigelse: Vores rengørings medhjælper har sagt op. Undersøger muligheden for at finde en 
afløser.

Valg af kontaktperson: Tine tager opgaven igen. 

Nyt fra Kirkeværge:

Varme i Særslev kirke:  Er blevet bevilget, og i gang sættes i 2023

Varme i graverhusene: Er ved at blive sat op i graverhusene. Udgiften i alt ca 42.000kr. 
Derfor kunnen vi nøjes med et tilbud. Og pengene er bevilget fra Provstiet.

Opfølgning på øvrige projekter: 



Melby tårn: Ansøgning til renovering er sendt til stiftet. Dansk kirkeklokke 
teknik kunne evt. komme i betragtning, når det skal sættes i gang. 

Der er brug for at skifte nogle strøer, bag alteret i Ejlby kirke. Ulrik Brandt 
sender et overslag til Birgitte. 

Det vil koste ca. 12.000 hvis der skal undersøges om der skimmelsvamp i Ejlby 
kirke. Der bestilles rengøring. Hvor efter der tages prøver for evt. skimmel. 

Ind i det nye år males døren til kapel og noget af graverummet i Særslev. 

Nyt fra graveren: 

Affugter i Særslev og Melby: Særslev er opsat og i morgen i Melby 

Den ny opsatte varmpumpe i Ejlby/ Melby, der skal skrues ned for varmen på 8* (så huset er 
frostfrit) når der ikke er personale til stede. I Særslev skrues der ned for varmen i 
weekenden - dog kun til 18-19* da kirkebetjeningen bruger graverhuset i weekenden.

Bodil K:

Julehjælp: 7 ansøgninger, hvoraf der er 5 børnefamilier. Den 20.12 omdeles julehjælpen til 
hver enkelt hjem. Bodil og Bodil deler dem ud. 

Evt: Opmærksomhed på omdeling af kirkebladet. Det er ikke alle der har fået bladet til 
aftalt tid!

        19.01.23 er der afskeds reception for Tine Lindhardt i Odense Domkirke. 
Rådsmedlemmer melder sig til på DAP´en.

        Helle har brød med til næste møde.

Til næste møde: tage stilling til om Præstegården skal med på fjernvarme. 

Bodil Lind,  Bodil Knudsen, Erik Pedersen, Birgitte Mikkelsen, Helle Christensen, Hanne Kjemtrup, 
Thomas Jørgensen, Tine Høgstedt, Connie Bang.


