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Skårup Menighedsråd 
Arr.: Helle Bjørkvig 
    

Dato: 18.8.2020  Blad nr. 452 

 Formandens initialer: 

HBA  

   

Dagsorden Beslutning 

a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
1) Kvartalsrapport 2. kvartal 2020 v. 
Benny. 
 
2) Coronaopdatering. Praksis ved 
tjenester, konfirmationer osv. i 
efteråret. 
 
3) Temadag den 23.8. Info om 
indhold og forløb. 
 
4) Lørdagsdåb er vedtaget på 
sidste møde. Udarbejdelse af 
regulativ. Bilag 1 fremsendes i løbet 
af ugen. 
 
5) Kirkebladet fremover. Margit 
orienterer fra møde med Folk & Fæ 
og planer for kommende kirkeblade. 
Se bilag 3. 
 
6) MR-valg: Infomøde den 25.8. 
tilrettelægges. Oplæg og hvem 
sørger for hvad? Bilag 2. 
 
7) Ansøgning om 
kørselsgodtgørelse og 
kursustilskud. Bilag 4 
 
8) Meddelelser  
    a) sognepræsten 
    b) formanden 
    c) kirkeværgen 
    d) kontaktperson 
    e) medarbejderrep. 
    f) kasserer 
    g) regnskabsfører 
    h) aktivitetsudvalg 
    i) kirkeblad 
 
9) Evt. 
 
Næste møde: Tirsdag den 22. 
september 2020 kl. 18.  
Arr. Anne Dorthe Christensen 
 
 

a) Verner Christensen, Theodor Nielsen 
b)  
 
1) Kvartalsrapporen blev gennemgået og underskrevet. 
Regnskabet viser et lille overskud. 
 
2. Anders Kjærsig gennegik coronarestriktionerne ved 
konfirmationerne og gudstjenester m.m. Der er lavet en 
drejebog over tjenesten i kirken. Hjemmesiden opdateres 
hele tiden. 
 
3.Indhold i programmet blev gennemgået. 
 
4.Regulativet for lørdagsdåb blev gennegået og vedtaget. 
Der vil være lørdagsdåb 4 gange om året. 
Regulativet bliver lagt ud på hjemmesiden. 
 
5. Det fremtidige kirkeblad blev diskuteret og der fremkom 
flere forskellige ønsker til udformningen. 
Hjemmesiden skal nytænkes, så den er lettere at finde 
oplysninger på. 
 
6. Valgbestyrelsen varetager de formelle regler vedrørende 
infomøde og opstillingsmøde samt valg. 
 
7. Organisten har fået tilkendt kørselsgodtgørelse, mens han 
deltog i kirkemusikstudiet. Vedtaget ved kursets start for 2 år 
siden. 
Organisten får tilskud til videreuddannelse. Betaler selv 
kørsel dertil. 
 
8. a. nil 
b. Der er ansat ny gravermedhjælper 
c. Kirke og kirkelade er blever repareret og kalket. 
d. Gravermedhjælperstillingen er blevet delt op i to. 
e. Nil. 
f. Udgifterne for kvartalet blev gennemgået. 
g. Nil 
h. Nil 
i. Nil 
 
9. Bænke til kirkegården undersøges nærmere af Jytte. 
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Skårup , den 18.8.2020  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


