
 

Referat af menighedsrådsmøde, Mandag d. 12. august 2019 kl. 19.00 

 

Afbud: Connie 

 

DAGSORDEN: REFERAT: 

 

Godkendelse af dagsordenen Tilføjelse til dagsorden, som herefter blev godkendt: 

Luftfoto af kirkerne 

Regnskabsføring 2020 

Godkendelse af referat fra 11. 

juni  2019 

Godkendt 

 

Nyt fra Formanden:  

Toiletbygning – hvornår går vi i 

gang? 

Arbejdet forventes at begynde i september. 

Luftfoto af kirkerne Vi siger nej tak til tilbuddet 

Regnskabsføring i 2020 Vi siger ja tak til Marianne Ditlevsens tilbud om fortsat regn-

skabsføring 

 

Nyt fra præsten:  

1. Gudstjenester og arrangemen-
ter til kommende kirkeblad.  
 

Kirkebladet og gudstjenesteliste gennemgået og godkendt. 

2. Arrangementer i nærmeste 
fremtid: 
18. august: Konfirmandvel-
komstgudstjeneste 
21. august: Kirke- præstegårds-
syn – hvem gør hvad? 
28. august: Opstart babysalme-
sang 
28. august: Møde om kirkegård – 
hvem gør hvad? – skal der an-
nonceres? 
29. august: Kirkehøjskolefore-
drag i Hårslev – programfolder til 
uddeling 
13. september: Nørklecafé op-
start – skal der annonceres? 
 
18. september: Visionsdag – 
Connie og Tine planlægger 

 
 
 
 
Vi mødes kl. 13.00 i Melby Kirke – slut ca. kl. 17.00 
Annette tager kage med. Gunvor laver kaffe. 
 
 
Gunvor laver annonce + pressemeddelelse til ugeavisen i 
uge 34. Hanne kontakter Tommy og aftaler det praktiske 
med efterskolen. 
 
 
 
Der er kommet tilbagemeldinger på omtale i kirkebladet – 
dejligt. Det omtales i næste kirkeblad, så ingen avisannon-
ce i første omgang.  
 
 

3. Materiale om dåb, nadver, 
liturgi m.m. fra Fyens stift til ud-
deling med henblik på senere 
drøftelse – måske på visions-
dag? 

Materiale uddelt. 

 



Nyt fra kassereren:   

2. kvartalsrapport Erik gennemgik 2. kvartalsrapport, som blev godkendt. 

 

Nyt fra kontaktperson:  

 

Nyt fra graveren:   

Æbletræ i Ejlby Drøftes ved kirkesyn 

Kloak i Ejlby  Der skal indhentes 2 tilbud på reparation af kloakrør 

Renovering af indgangsparti i 

Særslev  

Drøftes ved kirkesyn 

Kirkekalkning i Særslev evt. 

udsættes 

Drøftes ved kirkesyn 

 

Bodil K   

Kirkegårdsvedtægter Udkast til kirkegårdsvedtægter blev drøftet. Udvalget arbejder 

videre med rettelserne. Vedtægterne sendes derefter til for-

manden, som sender videre til provstiudvalget. Når vedtæg-

terne er godkendt, skal de på hjemmesiden. 

Flagstang ved Særslev Kirke Pris mv. undersøges 

 

Evt.:  

Indkøb af kage/brød til næste 

møde Onsdag 11. september 

Svend tager kage med. 

Tilbud på lydanlæg til Ejlby og 

Melby Kirke 

Drøftes på kirkesyn. 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

 

Signeret af: 

 

Hanne M Kjemtrup 

Erik Pedersen 

Tine Høgstedt 

Hans Kurt Rendboe 

Thomas Jørgensen 

Annette Kofoed 

Gunvor Sandvad 

Bodil Lind 

Bodil Knudsen 

Svend Kæhlershøj 

 


