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Skårup Menighedsråd
Arr.: Verner Christensen

Dato: 20. juni 2017

Blad nr. 416
Formandens initialer:
HBA

Dagsorden

Beslutning

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

a) Afbud fra Theodor og Benny. Margit Kølle indkaldes.
b) Hvis der et et lukket punkt til mødet skal det fremgå af
dagsordenen til menighedsrådsmøder.

1) Endelig godkendelse af
budgetbidrag for 2018 jf sidste
menighedsrådsmøde.

1. Budgetbidraget for 2018 er godkendt og indberettet (CVR
27475019 – bidrag budget afleveret d. 12-06-2017 11:59)

2) Forslag om fælles kalender med
øvrige foreninger i Skårup. Vil
kirken være med? Se bilag 1.
3) Kørselsgodtgørelse. Orientering
om praksis. Se bilag 2 (HBA)
4) Energioptimering i Skårup Kirke,
vores svar til provstiudvalget? (se
bilag 3)
5) Sogneudflugt lørdag den 9.9.
Orientering omprogram osv ved
Helle FH
6) Meddelelser:
a) sognepræsten
b) formanden
c) kirkeværge
d) kontaktperson
e) medarbejderrepr.
f) kasserer
g) regnskabsfører
h) kirkeblad
i) aktivitetsudvalg.
7) Eventuelt
8) Lukket punkt:
Vedr. løn til personale.
Næste møde:
Tirsdag den 15. august 2017 kl. 18.
Arr.: Helle Bjørkvig

Skårup , den 20. juni 2017

underskrifter

2. Der var enighed om at Skårup Kirke skal være med i den
fælles Skårup kalender. Administrationen skal ligge på
kirkekontoret.
3. HBA orienterede om provstiets praksis i forbindelse med
kørselgodtgørelse. Det blev besluttet at yde betaling for
medarbejdernes kørsel til kurser med mere efter statens høje
takst.
4. Det blev besluttet at kirkeværgen skulle besvare brevet fra
provstiet om energibesparelser. Vi har skiftet alle pærer i
kirke, kirkelade og udendørs. Der skiftes pærer på
kirkekontoret.
5. Helle Frimann Hansen orinterede om sogneudflugten den
9. september 2017 kl. 0700. Turen går til Møen. Elmelund
kirke og Møens klint. Derefter køres til Klintholm havn for at
spise. Liselund slot besøges. Derefter køres der til
Hovedskovgård og Nyord for at besøge et sildemarked.
Tilmelding senest den 27. august ved kirketid.
6. a. HFH holder ferie i 2 uger. HFH var til konvent.
b. Der har været afholdt syn. Vi skal have lavet en liste over
bevaringværdige grave. Kirkens loft (hvælvet) skal rengøres
og isoleringen skal fjernes. Provstiet yder et tilskud på ca.
100.000 kr til rengøringen.
Nationalmuseet er ved at lave en bog om landsbykirker.
HBA rydder op i arkivet i kirkeladen. Der er indkøbt 3
telefoner, som man ikke kan ringe til, men fra.
7. Nil.
8. Løn til personalet. Lukket punkt.
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