
Dagsorden til 11august.kl.19.00 2020.

Afbud: Annette Kofoed 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

Godkendelse af referat: Godkendt

Nyt fra formanden:

MR valg er vi klar?   Stemmesedler? MR laver selv stemmesedler 

Telegramvagt i våbenhus til de sidste konfirmationer? D. 23. Connie i Særslev kl. 10.30, d. 29. aug. 

Særslev Hanne kl. 13.00, og i Ejlby kl. 10.30 Bodil, og d. 30. aug. Tine. 

Studietur d. 3. okt.?? Rådet valgte at udskyde udflugten til foråret pga. coronaen. 

Pensionistudflugt udsat til næste år… Den beslutning bakker MR op om. 

Kalken der drysser? Det drysser fortsat. MR afventer, hvad der så skal ske

Maling af vinduer i Præstegården, døre i Særslev og Ejlby 1/3 af vinduer er malet. Maler meddeler, at han 

kan vente med betaling til næste år. 

Provstesyn onsdag og torsdag Onsdag kl. 14.00 i Særslev og torsdag kl. 14.00 i Melby

Budgetsamråd 27. aug. kl. 19.00 Skovby Forsamlingshus _ 2 deltagere? Connie, Hanne og Tine deltager

MR mødet 1. okt. – kan vi flytte det? Mødet flyttes til torsdag d. 8. okt. 

Regnskabsfører foreslår månedlig udbetaling af honorar. Men MR, der modtager honorar ønsker
at fortsætte med en årlig udbetaling. 

Nyt fra præsten: Deadline d. 17. aug. på Kirkebladet; Babysalmesang forsøges genoptaget 

her i efteråret pga. henvendelse fra barselsmor. Konfirmanderne 2020/21 er inviteret til 
indskrivning søndag d. 20. sep. Kl. 19.00, Loppemarkedet i Melby er kirken tilstede på, hvis det 
afvikles. Afklaring afventes. 

Nyt fra kassereren: 

2. kvartals rapport – tillægsbevilling eller lån ønskes afklaret ved møde med provsten. Den økonomiske 

situation er udfordret pga. underskud. 

Nyt fra Kontaktperson: 6. juli har gravermedhjælp meldt sig syg. Han er ikke i bedring. 

Men efter 4 uger kan der søges midler. Og det er der taget hånd om. Menigheder undersøger 
muligheden for midlertidig medhjælper ad 30 timer. Menighedsrådet er klar over, at 
kirkegårdene er vanskelige at holde rene for ukrudt mv. i denne tid ved nedsat medarbejderstab. 



1.juli blev kirkesangers stilling delt op i 5/5, som deles med en anden kirkesanger. De dækker 
hinandens ferie. Tine aftaler fordeling og fleksibilitet mellem dem i forhold til fordelingen af 
timerne. Ideelt gøres det op kvartalsvis. 

Nyt fra graveren: Tyveri i graverskuret i Melby: buskrydder, gasbrænder, plæneklipper – 

næsten alt er ryddet. Sag er anmeldt til politi og forsikringsselskab. Nyt skal indkøbes. 

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

næste menighedsrådsmøde. 

Referant: Charlotte Juul Thomsen d. 11. Aug. 2020
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