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Skårup Menighedsråd 
Dette råds næstsidste møde!!! 
Arr.: Kurt Løve Kølle 
    

Dato: 20. oktober 2020  Blad nr. 455 

 Formandens initialer: 

HBA  

   

Dagsorden Beslutning 

a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
1) Årsregnskab 2019 (BRas) 
a) Revisionspåtegning (vedhæftet) 
b) Revisionsprotokol (vedhæftet) 
 
2) Kvartalsrapport pr. 30/9 2020 
(BRas) (udleveres på mødet) 
 
3) Godkendelse af budget 2021 
(BRas) har vi allerede (fra maj) 
  
4) Resultat fra suppleringsvalget 
den 6.10.2020. Videre dispositioner. 
 
5) Corona-status bl.a. vedr. Alle 
Helgen og jul.  
 
6) Status på hjemmesidefornyelse 
(se oplægget via mailtilsendt link til 
siden) 
 
7) Facebook som aktiv PR-
platform? Ansættelse af ansvarlig 
person? Se bilag 1. 
 
7a) Nyt punkt - fastgørelse af 
ustabile gravminder. Forslag om at 
afsætte midler til fastgørelse af de 
mest ustabile. Herunder placering 
af disse gravminder. 
 
8) Meddelelser  
    a) sognepræsten 
    b) formanden 
    c) kirkeværgen 
    d) kontaktperson 
    e) medarbejderrep. 
    f) kasserer 
    g) regnskabsfører 
    h) aktivitetsudvalg 
    i) kirkeblad 
 
9) Evt. 
 
Herefter lukket møde vedr. 
lønforhandlinger. Særskilt 
dagsorden tilsendes MR-
medlemmerne. 
 

a) Verner Christensen 
b) Nyt punkt 7a - fastgørelse af ustabile gravminder. Forslag 
om at påbegynde fastgørelse af de mest ustabile. Herunder 
placering af disse gravminder. 
 
1) a) Årsregnskab 2019 er endeligt godkendt uden 
kommentarer. 
b) Revisionspåtegning 2019 er endeligt godkendt og 
protokollen tages til efterretning. 
Kvartalsrapporten er gennemgået og godkendt. 
3) CVR 27475019 Budget 2021 – endeligt budget afleveret 
20/10 2020 kl. 14:04 
4. Det nye MR er nu fuldtalligt . På suppleringsvalget blev 
den sidste person valgt. Der blev ikke valgt suppleanter. 
Det offentliggøres den første søndag i advent og på 
hjemmesiden. 
5. Søndag den 1.november (Alle Helgen) er der gudstjeneste 
kl 1500. Det rettes alle steder.  
De arrangementer der er meldt ud i kirkebladet bliver indtil 
videre afholdt. 
6. Hjemmesiden er næsten færdig og bliver lagt ud indenfor 
14 dage. 
7. Facebook : Der afsættes tid til at holde en facebookside 
ved lige. 
7a) Arbejdet med stenene sættes i gang hurtigst muligt. 
8. 
a. Konfirmanderne er startet. Anders har hjælp af Lotte. 
b. Der skal laves en plan for indretning af graverhus. 
Der er opsat et kosteskab på kirkekontoret. 
c. Nil 
d. Der holdes mus-samtaler. 
e. Der er grandækningskursus på Thurø. Praktikanten 
stopper på mandag. 
f. Udgiftsbilag er udsendt. 
g. Nil 
h.Nil 
i. Kirkebladet er udkommet i nyt format. 
9. Theodor Nielsen takker for samarbejdet nu, da han er 
færdig i MR til december. 
Julemødet kan afholdes enten i Kirkeladen eller 
præstegården. 
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Dagsorden Beslutning 

Næste møde: Tirsdag den 17. 
november 2020 kl. 18. 
Arr.: Helle Bøving-Andersen 
 
 

 
 
Skårup , den 20.10.2020  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


