
Referat af menighedsrådsmøde, onsdag 8. marts 2023 kl. 19.00 
 
 
 

Afbud: ingen afbud 

 
DAGSORDEN: REFERAT: 

 

Godkendelse af dagsordenen  Godkendt 

Godkendelse af referat fra 7. 
februar 2023 

Godkendt 

 
Nyt fra Formanden:  

Referat fra mødet med 

provstiudvalget 

Der henvises til det udsendte referat. Menighedsrådet undrer 
sig over at de store merudgifter i 2022 til el og varme ikke er 
nævnt i referatet som en af menighedsrådets udfordringer.  

Levende lys eller batterilys ved 

alter og stolerækker? 

Thomas undersøger priser på led-lys til stolerækker og glas til 
at sætte omkring et levende lys – og så drøftes det igen på 
næste møde. 

Referat fra kursus: 

Menighedsråd er arbejdsgiver 

Godt og oplysende kursus. Der henvises til hjemmesiden: 
www.godtfrastart.dk 
 

Hvem vil med til bispevielse 2. 

april? 

Sig til Hanne, hvis man vil med. Der er endnu ikke kommet 
invitation.  

 

Nyt fra præsten:  

Kirkeblad – opfølgning Kirkeblade uddeles i denne og næste uge. 

Kommende arrangementer: 
Påske 
23.4. Konfirmation 
5.5. Store Bededag m varme 
hveder 

 
 
Fordeler opgaver på næste møde. 
Hanne bager hveder 

Indsamling og nørklekasse Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp. 

Diverse Tilbud om julekoncert drøftes med organist.  

 
 

Nyt fra kassereren:   

 Vi har fortsat ingen regnskabsfører, hvorfor vi har henvendt 
os til provsten igen. 

 
Nyt fra kontaktpersonen   

 Sten er tilbage som gravermedhjælper. 
Sommerferieplanlægning er i gang.  
Helle, Tine og Thomas gennemser personalepolitik. 
APVskemaer er uddelt og drøftes på næste personalemøde 
12.4. Desuden drøftes ramme- og rådighedstid. 

 

Nyt fra kirkeværgen:  

Varme i Særslev Kirke – 

herunder fjernvarme 

Vi afventer – både i forhold til fjernvarme og elvarme i 
Særslev Kirke. 

Diverse Turen er kommet til Melby Kirke at blive kalket i 
sensommeren – tilbud indhentes. 

 
 
 
 
 

http://www.godtfrastart.dk/


Nyt fra graveren:   

Lys i stolerækkerne ved 
kirkelige handlinger – hvem 
betaler? 

Aftales med de pårørende om der ønskes lys/blomster i 
bænke ved kirkelige handlinger. Kirken betaler for lys. De 
pårørende betaler/sørger selv for blomster.  
Til gudstjenester er der kun lys i bænkene på særlige 
søndage – højtider, konfirmation, Alle helgen mm. 

Analysesvar fra orgel Særslev 
Kirke 

Der skal holdes øje med orglet, om der udvikles 
skimmelsvamp. Ikke sundhedsskadelig.  
Våbenhuset i Ejlby Kirke skal renses for begyndende 
skimmelsvamp. Ikke sundhedsskadelig. 

 Erik og Thomas ser på ansøgning fra ”den grønne pulje”  

 Flagstang ved Ejlby kirke repareres og flyttes ind på 
kirkegården. 

 

Bodil K.   

Referat fra formandsmøde 2. marts var der formandsmøde, som Bodil K. deltog i og 
refererede fra.  

 
Evt.:  

Kage/brød til næste møde: 
Tirsdag 11. april 

Tine 

 
Referent: Gunvor Sandvad 

 

Signeret af: 
 
Hanne M. Kjemtrup 
Connie Bang 
Gunvor Sandvad 
Bodil Lind 
Bodil F. Knudsen 
Birgitte R. Mikkelsen 
Helle Christiansen 
Erik Pedersen 
Tine Høgstedt 
Thomas Jørgensen 
Kaj Andersen 
 


