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Skårup Menighedsråd 
Arr.: Anne Dorthe Christensen 
    

Dato: 18.2.2020  Blad nr. 447 

 Formandens initialer: 

HBA  

   

Dagsorden Beslutning 

a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
1) Udkast til årsregnskab 2019 
(BRas) 
 
2) Valg 2020. Se bilag 1, oplæg fra 
HBA. 
 
3) Forslag til tiltag på kirkegården. 
Kirkegårdsudvalget fremlægger 
mulig handleplan på baggrund af 
udsendt referat fra udvalgets møde 
den 6.2. 
 
4) Plan for kirkekaffedatoer 
revideres, bilag 2a. 
Tårnkaffeamsvarlige feb-marts, 
bilag 2b 
 
5) Lejlighedskor, fremtidigt timetal 
se bilag 3, oplæg fra HBA 
 
6) Står vi op under den sidste salme 
ved gudstjenesten? Alle 
kirkegængere er forvirrede, så vi 
må tage en beslutning, som vi 
følger. 
 
7) Reparation af kirkedige imod 
Rødegaard. Besøg af kirkegårds-
konsulent i uge 8, som vil komme 
med råd til, hvordan vi håndterer alt 
det vand, der jævnligt undergraver 
diget mod øst. 
 
8) Meddelelser  
    a) sognepræsten 
    b) formanden 
    c) kirkeværgen 
    d) kontaktperson 
    e) medarbejderrep. 
    f) kasserer 
    g) regnskabsfører 
    h) aktivitetsudvalg 
    i) kirkeblad 
 
9) Evt. 
 

a) Margit Løve Køle, Anders Kjærsig. 
b)  
 
1.BR gennegik det foreløbige Årsregnskab for 2019. 
 
2. Valget til MR til efteråret blev diskuteret. Hvordan skaffer vi 
nye medlemmer til menighedsrådet. 
Helle BA og Margit laver en plakat med informationer om 
valget. Helle Bjørkvig, Margit Kølle og Theodor Nielsen 
kommer med indlæg i kirkebladet.  

  
3. HBA gennemgik kirkegårdsudvalgets forslag til fornyelse 
af kirkegården. Der indkaldes til nyt møde i 
kirkegårdsudvalget. 
 
4.Datoerne er ændret for Kirkekaffen. 
Ligeledes er tårnkaffetiderne fordelt.  
Da der er valgforsamling den 15. september flyttes MR 
mødet til den 22. september.  
 
5. Det er besluttet at udvide lejlighedskortet øvetimer med 
yderligere 24 timer om året. Gældende fra september 2020.  
 
6. Det besluttes, at vi ikke står op under sidste salme. 
 
7. Der har været en fra stiftet til at bese kirkediget i dag. Hun 
udarbejder et par skrivelser om digerne og kirkegården. Når 
vi får disse skrivelser fremsendt, kan vi begynde at tage 
bestemmelser om, hvad der skal ske. 
 
8. a. Nil 
b. Der er problemer med trådløs netværk i kirkekontor og 
præstegård. Booster indkøbt. 
Der er købt en dispenser til toilettet i kirkeladen. 
Der er formandsmøde den 9. marts. 
Liuturgimøde i Svb. den 19. feb. 
c. Nil 
d. Der holdes MUS samtaler i april. 
e.  Anders holder møde med praktikanten. 
f. Pengestrømmen i jan- feb blev gennemgået. 
g. Nil 
h. Nil 
i.Deadline den 29. marts for det nye blad. 
 
9. Præstetavlen skal ajourføres. 
Hvid tavle til billeder i tårnrummet. 
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Skårup Menighedsråd 
Arr.: Anne Dorthe Christensen 
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 Formandens initialer: 

HBA  

   

Dagsorden Beslutning 

Næste møde: Tirsdag den 17. 
marts 2020 kl. 18. Arr. Verner 
Christensen 
 
 

 
 
Skårup , den 18. februar 2020  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


