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Skårup Menighedsråd 
Arr.: Helle Bøving-Andersen 
    

Dato: 16.6.2020  Blad nr. 451 

 Formandens initialer: 

HBA  

   

Dagsorden Beslutning 

a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
1) Det foreløbige, indleverede 
budget for 2021 godkendes. 
Udleveret på sidste møde. Se 
udsendt mail den 9.6.20 
 
2) Lørdagsdåb, vil vi det? 
Udarbejdelse af regulativ. Bilag 1 
 
3) Kirkebladets form genovervejes. 
Oplæg fra Margit. Bilag 2. 
 
4) Præste-portræt-tavle-ophæng. 
Forslag til udformning vises på 
mødet, inden det sættes i gang. 
 
5) Corona-opdatering: Hvornår er 
det igen muligt med kirkekaffe, 
arrangementer osv.? 
 
6) MR-valg: Infomøde den 25.8. 
tilrettelægges. Hvad skal mødet 
indeholde, hvem sørger for hvad?  
 
7) Meddelelser  
    a) sognepræsten 
    b) formanden 
    c) kirkeværgen 
    d) kontaktperson 
    e) medarbejderrep. 
    f) kasserer 
    g) regnskabsfører 
    h) aktivitetsudvalg 
    i) kirkeblad 
 
8) Evt. 
 
Næste møde: Tirsdag den 18. 
august 2020 kl. 18. Arr. Helle 
Bjørkvig 
 
 

a) Benny deltager ikke i mødet. Verner Christensen afbud, 
Anders Kjærsig afbud. 
b)  
 
1) Budgetbidraget for 2021 for Skårup Sogns Menighedsråd 
godkendes (CVR 2747 5019, afleveret 15-06-2020 kl. 
12:39)” 
2.  Der blev truffet beslutning om, at der skal være 
lørdagsdåb en gang i kvartalet. Ordningen kører for et år og 
tages derefter op til revision, med start fra november. AK 
finder datoer og form. 
3. Der arbejdes på en ny og opdateres hjemmeside, og at 
der findes en ny form for kirkebladet. HBA og MLK tager 
initiativ. Visionsdag den 23. august 2020 kl. 1100 - 1500 for 
MR og personale. 
4. Der arbejdes på en løsning. 
5. Vi holder øje med kirkeministeriets retningslinier. 
6. Flyttes til næste møde den 18. august 2020. 
7. 
a. Nil 
b. Rasmus har bestået sin orgeleksamen. 
c. Alle kirkeværgens opgaver fordeles. 
d. KLK stopper med rengøring pr 1. juli. 
e. Praktikant bliver til august. Der er gravermøde på torsdag. 
f. Månedens forbrug blev gennemgået. 
g. Nil 
h. Høstfest i kirkeladen 4.oktober 2020 
i.  Se under pkt 3. 
8. Alle arrangementer er med forbehold for corona 
restriktioner. 

 
 
Skårup , den 16.6.2020  
 
 
 
underskrifter 
 



Side 2 af 2 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


