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Dagsorden Beslutning 

a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
1) Vedr. budget 2021. Har MR 
ændringer i forhold til det i maj 
måned besluttede budget 2021? Se 
side 1 i 'Budget 2021 sammendrag' 
fra maj-mødet. 
  
2) Resultat fra valgforsamlingen 
den 15.9.2020. Videre dispositioner. 
 
3) Corona-status: Høstfest foreslås 
aflyst, men med mere musik i selve 
gudstjenesten.  
Hvad med planlagte foredrag? 
Forslag om juleaftens gudstjenester 
fremlægges og godkendes.  
 
4) Kirkegårdsudvalgets oplæg til 
næste skridt på kirkegården. Oplæg 
sendt ud på mail den 9.9.20. 
 
5) Valg af hjemmesideudbyder 
fremover. To muligheder. Se bilag 1 
og 1a. 
 
6) Tilbud om gratis foredrag. Se 
bilag 2. 
 
7) Præsteportrætter ophængning. 
Nyt forslag: I kirkekontoret, hvor 
væggene er 'nemme'?. 
 
8) Ny indretning af graverhuset af 
hensyn til nu tre medarbejdere? Se 
bilag 3. 
 
9) Nye hylder i skabe i sakristiet af 
hensyn til manglende plads? Se 
bilag 4 
 
10) Facebook som aktiv PR-
platform? Ansættelse af ansvarlig 
person? Se bilag 5. 
 
11) Meddelelser  
    a) sognepræsten 
    b) formanden 
    c) kirkeværgen 
    d) kontaktperson 

a) Benny, Anders Drejsig Theodor og Verner kommer ikke til 
mødet 
b) Nil. 
1) Der er ingen ændringer til det i maj 2020 udsendte budget. 
2. Der blev valgt 6 personer til MR. Men der mangler 1 
medlem samt 3 suppleanter. Nyt valgmøde (suppleringsvalg) 
afholdes den 6. oktober, hvor de sidste forhåbentlig findes. 
3. Hvordan afvikles høstfest, Allehelgen, jule og  nytårs- 
gudstjenester. Der må være 100 personer i kirken når vi ikke 
synger. Fordelingen af personer offentliggøres i Folk og Fæ. 
Billetter kan hentes på kirkekontorer og hos formanden. 
Høstfesten aflyses, men der udvides med musik og korsang. 
Foredragene gennemføres med det antal, vi må være i 
kirken. Anders Kærsig aftaler med skoler og instituioner, 
hvad der skal ske med julens arrangementer. 
4. Kirkegårdudvalgets plan for kirkegården blev gennemgået 
og godkendt. Der overføres 50.000 kr til stauder, hækplaner 
og brosten til kirkegården. 
5.  Der var flertal for det af HBA indhentede tilbud fra 
UPTIME. De skal lave hjemmesiden til den tilbudte pris.  
6. Kalenderen for dette år er fuldtegnet. Så det tilbudte  
foredrag afvises. 
7. Præsteportrætterne stilles i brandboksen, indtil en løsning 
findes.  
8. Der skal indrettes skabe til tre medarbejdere i graverhuset. 
Personalet kommer med et forslag. 
9.  Der mangler hylder i sakristiet. Der skal laves hylder i de 
eksisterende skabe.  
10. Skal vi lave en Facebook platform. Beslutningen 
udskyden til mødet i oktober. 
11.  
a. Der starter komfirmandundervisning i uge 40. 
Præstepraktikanten kan hjælpe med undervisningen. 
b. Der er købt en ny computer til graverkontoret. 
HBA har arbejdet med kirkebladet. Men det er stadig Margit 
der sender til Anja. 
c. Nil 
d. Der holdes MUSsamtaler. 
e. Nil 
f. En hurtigere levering af regninger ønskes. 
g. Nil 
h. Nil 
i. Nil 
12. Nil  
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Dagsorden Beslutning 

    e) medarbejderrep. 
    f) kasserer 
    g) regnskabsfører 
    h) aktivitetsudvalg 
    i) kirkeblad 
 
12) Evt. 
 
Næste møde: Tirsdag den 20. 
oktober 2020 kl. 18.  
Arr. Kurt Kølle 
 
 

 
 
½Skårup , den 22.9.2020  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


