Dagsorden til 4.juni kl.19.00 2020.
Afbud: Annette, Hans Kurt,
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat: Godkendt
Nyt fra formanden:
Genåbning hvor meget skal vi sætte i gang? Hvor meget skal vi sætte i gang? En
gudstjeneste per søndag til en gang i august.
Års oriterings møde 9. juni kl. 19.00 Ingen sang med Niels Kofoed. Flere fra rådet har
snakket med mulige kandidater, men ingen har vist interesse endnu. Der mangler én fra Ejlby.
Stiftet har givet udtryk for, at der skal findes én. Formanden appellerer til, at der spørges videre
efter nye kandidater. Hans Kurt er fraflyttet sognet. Rekrutteringsopslag i Ugeavisen, Facebook
og til hjemmesiden. CJT skriver om orienteringsmøde på tirsdag. Formanden og kassererens
årsberetning og planlægning fremadrettet. Hvad er visioner for folkekirken i vort sogn. Vi skal i
betydelig grad have reduceret antallet af gravsten på kirkegårdene. Hvad kan vi ellers bruge
kirkerummet til i løbet af ugen?
Provstesyn – fokuspunkt i år er bevarede gravsten! Datoer for provstesyn er sendt ud.
Formanden foreslår, rådet finder en dato, hvor de sammen gennemgår gravstene, inden
provstesynet. Dato for gennemgang af gravsten på kirkegårde: onsdag d. 17. juni kl. 11.0014.00. Der skal kigges på dem, der skal bevares og dem, der ikke er bevarede.
Datoer for efteråret`menighedsrådsmøder:11/8, 2/9, 1/10, 3/11, 3/12. Datoer
godkendt af det øvrige råd.
Studietur for personale og råd? til efteråret? Ny dato er d. 3. okt. 2020. Endelig
beslutning på mødet i august.
Diverse info – indgangsparti, kalken der drysser, ekstra bevilling til toiletbygning.
Nationalmuseet kan ikke komme og kigge på kalkdrysset pga. Covid-19-situationen. Tegning til
indgangspartiet udarbejdet og bevillingen er godkendt af provstiudvalget. Kirken behøver ikke
at blive lukket ifm med brolægning. Det endelige regnskab til toiletbygningen viste en mangel
på 31.136 kr. Beløbet er godkendt og bevilget af provstiudvalget. Maling af præstegårdsvinduer
kan igangsættes. Mursten fra kvist er faldet ned. Mureren kontaktes. Der kigges på kirkemur og
toiletbygningen, der også trænger til at blive kalket.
Nyt fra præsten:
Kort orientering om konfirmationerne – herunder ”vagt” i våbenhuset.

Skal vi bruge den nye bibeloversættelse i højmessen? Hvad tænker I?

Emner til kirkeblad til efterår: Nørkle cafeen går i gang igen. Hver anden fredag i de ulige
uger. Opstart 11. september. Fredensbo – gudstjenester. Kirkeblad skal udkomme i første uge af
september. Hanne skriver lidt om menighedsrådsvalget, som er d. 15. sep. Husk at slette notits
om kirkebil i kirkebladet.
Diverse orientering

Nyt fra kassereren:
Kvartalsrapport Forbruget er lige i overkanten. Budgettet har svært ved at blive holdt.
Provsten har meddelt, at der kigges på det i efteråret. Forbruget er på 26 %.
Budget2021 Der mangler en bevilling på ca. 180.000 kr. Særslev-Ejlby-Melby Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 58498416, Budget 2021, Bidrag budget afleveret d. 26-05-2020 13:36.
Godkendt.
Nyt fra Kontaktperson: Faste kirkesanger er vendt tilbage i sin stilling. Det er vi alle glade
for. Men fast kirkesanger ønsker at komme ned i tid – med fem timer. Stilling opslås på Jobnet.
Kirketjeners stilling nedsættes med 3 timer.
Nyt fra graveren: Liste med reparationer udarbejdet til provsten. Flere ting er ikke udbedret
pga. manglende midler.

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde. Svend tager kage med til
tirsdag. Sandwich til mødet d. 17.juni sørger Hanne for. Mødet d. 11. aug. søger Tine for kage.
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