
Dagsorden til 14. januar kl.19.00 2020.

Afbud: Tine, Connie

Godkendelse af dagsorden:  Ok

Godkendelse af referat:  Ok

Nyt fra formanden: Gunvor` sygemelding

Der blev orienteret om situationen, og budt velkommen til sognepræst Charlotte 

Juul Thomsen, som vil afløse Gunvor i sygeperioden.

Arrangementer: 

Hvordan gik julekoncerten?  

Det var en rigtig god oplevelse med et meget flot besøg. Et arrangement, der 

fortjener en gentagelse.

Vintermøde 26. jan. kl. 14.00

Jeannet Ulrikkeholm kommer og giver et levende musikalsk foredrag

Der vil blive serveret kaffe og kage i pausen. Annette og Bodil L bager og laver

kaffe.

Møde med pensionistf.: ang. sommerudflugt torsdag d. 16. jan. kl. 15.00

Hanne, Bodil L og Charlotte J. Thomsen vil deltage.

Aflysning af Gunvors fødselsdag

På kirkens hjemmeside er der sat annullering af annonceret arrangement omkring 

Gunvors fødselsdag 

Indsættelse af Charlotte på søndag

Grundet Gunvors sygeorlov, har vi været heldige at få Charlotte Juul Thomsen ind 

som fungerende sognepræst. Der vil være alm. Kirkekaffe efter gudstjenesten.

Besøg af provst i dec. på kirkegårdene

Svend, Erik og Hanne mødtes med provsten i forbindelse med snak omkring 

kirkegårdene. 

Renoveringen af kirkegårdene går stille og roligt fremad.

Der er aftalt nyt møde med provsten igen til november i år. 



Nyt fra præsten: Charlotte fortæller lidt om hvordan hun griber sagen an.

Charlotte er uddannet i 2005 og har en bred præsteerfaring.

De undervisninger der er planlagt, fortsætter Charlotte med.

Kirkeblad

Kirkebladet vil til marts udkomme i en ”let udgave”

Nyt fra kassereren: Ny godkendelse af revideret budget og underskrifter

Der er lavet nyt budget på grundlag af samtale med provsten.

Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd CVR-nr. 58498416, budget 2020.

Endeligt budget afleveret d. 18.12.2019 kl. 16:40

Godkendt på mødet d. 14.01.2020 kl. 20:27

Nyt fra Kontaktperson: Intet

Nyt fra graveren: 

Det blev vedtaget at sende en ansøgning til provstiet om penge til 

omlægning/ændring af belægningen uden for kirkedøren. 

Der vil blive arbejdet på at tjekke hvor lang tid der går mht. opvarmning af kirken,

når man sætter urene på de forskellige ønskede tider for at nedbringe forbruget.

Det er vedtaget at der bestilles og opsættes flagstang på kirkegården i hjørnet  

ud mod Vestergade/Østergade

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde. Tine vil komme med kage

Underskrifter:

Hanne M. Kjemtrup

Erik Pedersen

Svend Kælhershøj

Charlotte Juul Thomsen

Bodil Lind

Bodil Knudsen

Annette Kofoed

Hans Kurt Rendboe

Thomas Jørgensen


