
Referat af menighedsrådsmøde, Torsdag d. 5. december 2019 kl. 19.00 
 

Afbud: ingen 

 

DAGSORDEN: REFERAT: 

 

Godkendelse af dagsordenen Punktet 3. kvartalsrapport udgår, da det blev behandlet på 
sidste møde. 

Godkendelse af referat fra 6. 
nov. 2019 

Godkendt 

 

Nyt fra Formanden:  

Tur med MR til foråret? Udvalg: Bodil K, Bodil L, Hanne, Thomas. Lørdag 4. april eller 
Lørdag 18. april 

Referat fra møde med energi-

konsulent. 

Møde 2. december med konsulent fra Energistyrelsen, som 
rådede til: Særslev Kirke: Der bør laves et vindue, der kan 
åbnes i koret i Særslev Kirke. Der bør sættes en hygrostat 
(affugter) ind i kirken.  
Melby Kirke: Det gamle varmeanlæg bør sættes til, når guds-
tjenesten er i gang, så kirken ikke føles så kold under guds-
tjenesten. 

 

Nyt fra præsten:  

1. 1. Orientering om præstesitua-
tionen. 

Martin Wemmelund vikarierer i Veflinge fra 1. februar – og 
også her, når Gunvor har fri. 

2. Arrangementer i nærmeste 
fremtid: 

2. Tirsdag 10. dec.: Julekoncert – 
kaffe e.l. bagefter? 

Hanne undersøger mulighed for traktement efter koncerten. 

3. Planlægning til næste kirke-
bladsperiode (marts-juni) 
Skal vi have flere idé-
er/arrangementer? Se bilag 

Vi følger planen og supplerer med kirkefrokost i Ejlby Kirke, 
8. marts. 
 

4. Diverse Gunvor orienterede om julehjælp. Vi samler ind til vores 
menighedspleje til og med Helligtrekonger søndag. 

 

Nyt fra kassereren:   

3. kvartalsrapport Punktet udgår 

 

Nyt fra kontaktperson:  

Ny i flexjob Ny kirkegårdsmedarbejder i flexjob begynder 1. januar 2020. 

 

Nyt fra kirkeværgen:  

Brev til Stiftet Svend orienterede om brev og arbejder videre på det.  

 

Nyt fra graveren:   

Hvordan går byggeriet i toilet-

bygningen ? 

Byggeriet skrider planmæssigt frem. 



 

Connie:  

Kirkebil / flextrafik  Vi afventer kommunens beslutning vedr. flextrafik 

 

 

 

Evt.:  

Kage/brød til næste møde 
tirsdag 14. januar 

Bodil Lind 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

 

Signeret af: 
 
Hanne M. Kjemtrup 
Erik Pedersen 
Svend Kæhlershøj 
Connie Bang 
Bodil Knudsen 
Bodil Lind 
Annette Kofoed 
Tine Høgstedt 
Hans Kurt Rendboe 
Thomas Jørgensen 
Gunvor Sandvad 
 


