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Skårup Menighedsråd
Arr.: Anne Dorthe Christensen

Dato: 21.3.2017

Blad nr. 413
Formandens initialer:
HBA

Dagsorden

Beslutning

Åbning af mødet
a) evt. afbud
b) bemærkninger til dagsordenen

A. Alle mødt.
B. Dagsorden godkendt.

1) Endelig godkendelse af
årsregnskab 2016 (Benny),
materiale fremsendes på mail ugen
før mødet

1. Endeligt årsregnskabfor 2016 godkendt. CVR-nr.
27475019. Regnskab 2016. Afleveret d. 19-03-2017 1642.

2) Ny regnskabsinstruks udformes
(bilag fremsendes på mail)

3. Verner gennegik lysforholdene i kirkeladen. Verner vælger
den bedste pære.
Brian og Verner undersøger hvordan der kan påmonteres lys
ved glasdøren på kirkeladen.
De øvrige udendørs pærer skiftes samtidig.
Stenen ved præstegården fjernes. Helle Bøving tager sig af
sagen.

3) Udskiftning til LED-pærer i
Kirkeladen, udenfor kirken og i
graverhuset? Oplæg om priser osv.
ved Verner
4) Forretningsorden for Skårup
Menighedsråd påbegyndt den
21.2.17 bearbejdes fortsat. (Bilag
fremsendes på mail)
5) Menighedsmøde foråret 2017.
Dato mm fastlægges.
6) Meddelelser:
a) sognepræsten
b) formanden
c) kirkeværge
d) kontaktperson
e) medarbejderrepr.
f) kasserer
g) regnskabsfører
h) kirkeblad
i) aktivitetsudvalg.
9) Eventuelt
Næste møde:
Tirsdag den 18. april 2017 kl. 18.
Arr.: Kurt Løve Kølle

Skårup, den 21. marts 2017

underskrifter

2. Regskabsinstruks blev gennemgået og godkendt.

4. Helle Bøving gennegik den udsendt forretningsorden og
med enkelte rettelse blev det fremsendte forslag godkendt
og træder i kraft den 1.april 2017.
5. Menighedsrådet indkalder til menighedsmøde den 9. maj
2017 fra 1900 til 2030.
6.
a. Kirkebladet har indleveringsfrist den 27. april 2017.
Helle Frimann og Helle Bøving laver kunstprojekt med
konfirmanderne.
Der er mange begravelser for tiden
Der er kommet en synsrapport fra provstiudvalget.
Tillæg til den nye sangbog er udkommet.
Der vil være syn på Skårup kirke og kirkegård den 14. juni
2017.
c. Nil
d. Der afholdes medarbejdersamtaler i den kommende tid.
e. nil
f. nil
g.nil
h. Deadline for Folk og Fæ den 27. april 2017
i. Kirkeladen kan kun bruges til kirkelige handlinger.
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