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Skårup Menighedsråd 
Arr.: Kurt Løve Kølle 
    

Dato: 21.1.2020  Blad nr. 446 

 Formandens initialer: 

HBA  

   

Dagsorden Beslutning 

a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
1) Valg 2020 - Planlægning af 
hvordan vi tilrettelægger valget jf 
bilag 1 fra provstiet om møder i 
løbet af året. 
 
2) Forslag til tiltag på kirkegården. 
Anders Th. kommer med oplæg. 
 
3) Tårnkaffeamsvarlige feb-marts, 
se bilag 2. 
 
4) Indkøb af sneskraber til 
montering på plæneklipper? Pris ca. 
5500,- monteret. Vil vi det? 
 
5) Godkendelse af udsmykings-
udvalgets forslag til billeder mv i 
Kirkeladen og sakristiet. Oplæg 
kom kommer på mødet. 
 
6) Omindbinding af 35 salmebøger 
á 130,- kender vi prisen på (ca. 
4600,-). 
Reparation af 18 alterbægre samt 
reparation af 1. trearmet lysestage: 
Hvem vil påtage sig at finde ud af, 
hvad det vil koste?  
 
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. feb. 
2020 kl. 18. Arr. Anne Dorthe 
Christensen 
 
 

a. Helle Bjørkvig syg Verner Christensen er suppleant 
b.Nil 
 
1) Der er orienteringsmøde den 12. maj. Valgforsamling 15. 
september. Punktet sættes på til februarmødet. HBA laver 
oplæg. 
2) Anders Th gennemgik sit forslag til omlægning af 
kirkegården. Forslaget tages op i kirkegårdudvalget på 
næste møde. 
3) Tårnkaffeansvarlige blev fordelt.  
4) MR bevilligede en sneskaber til plæneklipperen. 
5) Udsmykningsudvalget fremlagde sin plan for udsmykning 
af kirkeladen og sakristi og tårnrum. Det blev vedtaget med 
små ændringer. 
6. Salmebøgerne sendes til reparation, og alterbægre og 
lysestager repareres. 
7. a .Personalemøde den 6. feb. Internettet i præstegården 
virker dårligt. 
b. Provstiet har godkendt vores afregningsmodel af 
forbrugsafgifter i præstegården.  
Provstiet har godkendt regulativet for kirkeladen og kirken. 
Der indkøbes et nøgleskab. 
Vi har en person i arbejdsprøvning på kirkegården. 
Lejlighedskoret ønsker flere øvetimer. Sættes på næste 
møde. 
c. Nil 
d. Nil 
e. Nil 
f. Udgifter for nov - dec. blev gennemgået. 
h. Aktivitetsplanen blev gennemgået. Næste møde 23. april 
i. Kirkebladet sendes til Anja på lørdag. 
8. Nil 
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Skårup , den 19. november 2019  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


