
 

Referat af menighedsrådsmøde, Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00 

 

Afbud: Erik  

 

DAGSORDEN: REFERAT: 

 

Godkendelse af dagsordenen Godkendt 

Godkendelse af referat fra 2. 

april 2019 

Godkendt 

 

Nyt fra Formanden:  

Takster for kirkelige handlinger 

af ikke medlemmer af folkekir-

ken  

Det blev besluttet at opkræve nr. 9300, 9320, 9350, 9375 fra 

Bogense Provstis takstblad i forb. m. undtagelsesvis kirkelig 

handling ved bisættelse/begravelse af ikke-medlemmer af 

folkekirken. 

Fristiftsforsøg nr 8 Menighedsrådet har fået tilladelse til fristiftsforsøg nr. 8, at 

suppleanter kan deltage i menighedsrådsmøder. 

Datablogger retur til provsti Er udført 

 

Nyt fra præsten:  

1. 1. Opgavefordeling til kom-
mende arrangementer: 
 
Store Bededag 17. maj: Kirke-
kaffe og kirkegårdsvandring i 
Ejlby – annonce? 
 
Lørdag 25. maj: Kirkehøjsko-
leudflugt (Gunvor) 
 
Søndag 26. maj: Bispevisitats 
 
Tirsdag 4. juni: Udflugt sam-
men m pensionistforeningen 
 
Torsdag 6. juni: Minikonfir-
mandafslutning 

 
 
 
Hanne bager kage og køber vin til medvirkende. Gunvor laver 
annonce til ugeavisen. 
 
 
 
 
 
Svend og Connie laver ekstra kirkekaffe – aftales med Finn. 
Hanne, Bodil K. og Bodil L. laver frokost. 
Connie står for programmet. Hanne laver kaffe. Connie un-
dersøger, hvem der står for rundstykker? 
 
Hanne, Tine, Bodil K. sørger for pølser & brød, kaffe & kage. 
Gudstjeneste kl. 18.00 – medvirkende møder kl. 17.00 
Bodil bager. 

2. 2. Kirkehøjskole (Connie) og 
koncert (Hanne) til septem-
ber/oktober – Hvor langt er vi 
med planlægning? 

Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00 foredrag m. Annemette 
Exner om: Ny brug af fredede kirker.  
Torsdag d. 26. september: Koritmo-koret kl. 19.00 og Bjarne 
og Christina Flyman 

3. 3. Langfredagskoncert 2020 – 
fortsætter vi? 

Vi fortsætter. 

4. 4. Ønske om både vin og saft 
ved nadver 

Vi beslutter at bruge både vin og saft til nadver fra begyndel-
sen af august. Gunvor finder ud af det praktiske. 

 

 



Nyt fra kassereren:   

1. Driftsramme for 2020 Driftsrammen er uændret fra 2019.  

2. Ny dato i slut maj for god-

kendelse 1. kvartalsrapport og 

budget 2020 

Det er ikke nødvendigt med ekstraordinært møde, idet god-

kendelsen kan finde sted på ordinært møde i juni. 

 

Nyt fra kontaktperson:  

 

Nyt fra graveren:   

Toiletbygning hvor langt er vi? Pga. prisstigning sendes tilbuddene til provstiudvalget til ny 

vurdering. 

 Der er akut behov for fjernelse af store grene på træerne på 

kirkegårdene i Ejlby og Melby. Arbejdet iværksættes. 

 

Nyt fra kirkeværgen:   

Modernisering af kirkegårds-

vedtægter 

Det fremlagte forslag skal gennemlæses, så vi kan ret-

te/vedtage det på juni-mødet. 

 

Annette:  

Brugen af præstegårdsjorden Annette fremlægger idé om at plante præstegårdsjorden til, 

så det bliver et grønt område. Der arbejdes videre med idéen.  

 

Evt.:  

 Der opfordres til at deltage dialogmøde med Nordfyns Kom-

mune i Det Gamle Mejeri, d. 15. maj kl. 18.00 – tilmelding 

senest 12. maj på tlf. 24982030 

Indkøb af kage/brød til næste 

møde tirsdag 11. juni 

Tine 

 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

 

Signeret af: 

Hanne M. Kjemtrup 

Annette Kofoed 

Svend Kæhlershøj 

Hans Kurt Rendboe 

Bodil Lind 

Gunvor Sandvad 

Tine Høgstedt 

Connie Bang 

Thomas Jørgensen 

Bodil Knudsen 


