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Skårup Menighedsråd 
Arr.: Margit Løve Kølle 
    

Dato: 19.5.2020  Blad nr. 450 

 Formandens initialer: 

HBA  

   

Dagsorden Beslutning 

a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
1) Kvartalsrapport 1. kvartal 2020 
 
2) Udkast til budget 2021  
 
3) Åbning af kirken efter Corona-
krisen. Hvordan gør vi helt praktisk? 
Bilag med nyeste Covid-19 
vejledninger udleveres på mødet.  
 
4) Dato for det årlige syn. Forslag: 
torsdag den 18.6. kl. 17. 
 
5) Orientering fra formandsmøde 
9.3.20. Bl.a. om nye regler for syn, 
for byggesager, energibesparelser 
mm (HBA) 
 
6) Orientering fra kirkegården. 
Herunder valg af placering af 
nedlagt vandpost. Bilag 1. 
 
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 16. juni 
2020 kl. 18. Arr. Helle Bøving-A. 
 
 

a) Alle mødt. 
b) Ingen 
 
1) Kvartalsrapportenblev gennemgået og godkendt. 
2. Der har været uoverensstemmelser af forskellig karakter i 
de udmeldte rammer 2021 fra PU, men der er fra provstiet 
rettet op på disse.  
Hver især gennemgår budget 2021 og melder tilbage til HBA 
inden den 29. maj 2020. Eventuelt møde den 4 juni efter syn 
kl 1800. 
3. Kirken åbner igen torsdag den 21. maj 2020. Regler for 
åbning blev gennemgået. Reglerne bliver lagt på kirkens 
hjemmeside. 
4. Datoen for syn blev fastlagt til den 4. juni 2020 kl 1630. 
5. HBA gennemgik, hvad der blev diskuteret/forklaret på 
formandsmødet.  
6. Det er besluttet, at den nedlagte vandpost forbliver 
nedlagt, da området skal bruges til "De ukendtes gravplads". 
7. a) Nil 
b) Der skal holdes møde om menighedsrådsvalget 2020 den 
25 august 2020. 
Der kan ikke overnattes på kirkegården. 
Billedtavle i tårnrummet opdeles i to, der arbejdes videre 
med sagen. 
Vi får repareret kirkens tag. 
c) Nil 
d) Ferieregnskab sendes til BR 
e) Ny computer til graverkontoret. 
f) Udgiftsbilagene for feb., marts, april blev gennemgået. 
g) Nil 
h) Jytte indkalder til møde. 
i) Dato for deadline for næste kirkeblad er 24. maj 2020 og 
for augustbladet er det 26 juli 2020. 
 
8. Nil 
 

 
 
Skårup , den 19. maj 2020  
 
 
 
underskrifter 
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