
Dagsorden til 5. februar kl.19.00 2020.

Afbud: Bodil K.

Godkendelse af dagsorden: ja

Godkendelse af referat: ja

Nyt fra formanden:

Spisning efter gudstjeneste i marts i Ejlby – det skal være enkelt: Sandwich. 
Annette og Hanne laver nogle håndmadder/sandwich. 

Indgang til Særslev kirke – to bud er indkommet. Et på 75.000 kr. og et på 90.000 
kr. Det iværksættes, når der er budgetdækning for det. I mellemtiden dækkes 
fuger med tør-beton/sand.  

Sogne udflugt med pensionisterne d. 3. juni – turen går til Givskud Dyrepark og 
Bindeballe Købmandsgård. Bodil Lind modtager tilmeldinger. 

Personale tur d. 4. april – den er under udarbejdelse. Endeligt program foreligger 
senest i næste uge. Turen er for ægtefælle og samlever. 

Nyt fra præsten: 

Skal der være mad, kage, udendørs gudstjenester på forårets hellige dage?? – 
lagkage Pinsedag. OBS – Langfredag koncert. 

Babysalmesang kører fra uge 9 i kraft af vikarpræst og organist.  

Nyt fra kassereren: intet nyt. 

Nyt fra Kontaktperson: Lotte vikarierer fortsat for kirkesanger. 

Nyt fra graveren: Halve og hele fridage: Kirkefunktionærerne har ikke 
ansættelsesretligt lov til at holde fri 1. maj og Grundlovsdag med løn jf. Pernille 
Hack, Fyens Stift. Thomas undersøger, hvordan praksis forvaltes i andre sogne. 

Flagstang - flagstangen kommer i morgen eller seneste i næste uge og sættes i 
jorden på Nord-siden af kirken. Den var billigere end forventet. 



1. Afskaffelse af kirkebilen – kirkebilen koster i gennemsnit 3000 kr. om 
måneden. Kirkebilen ophører fra 1. marts, hvorefter der henvises til 
Nordfyns Kommunes Plustur og Flextur trafik. Foldere lægges i våbenhuset 

2. Evaluering af Vintermøde – mødet gik godt. Ulrikkeholm gjorde en flot og 
ihærdig indsats – meget for pengene! 

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde. 

Næste møde er den 10. marts. Kl. 18.30 
Hanne Kjemtrup kommer ikke. Marianne Ditlevsen – kirkens regnskabsfører. 
Erik Pedersen medbringer kage til menighedsrådsmødet. 

Charlotte J Thomsen
Bodil Lind
Connie Bang
Svend Kæhlershøj
Erik Pedersen
Hanne Kjemtrup
Thomas Jørgensen
Tine Høgsted
Annette Kofoed

  

      


