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HBA  

   

Dagsorden Beslutning 

a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
1) Tilrettet forretningsorden 
vedtages (Bilag 1 vedhæftet). 
 
2) Corona-situationen aktuelt: Ny 
gudstjenesteform (udsendt sidste 
uge) og videre praksis vedtages, 
arrangementer ændres/afholdes? 
 
3) Meddelelser  
    a) sognepræsten 
    b) formanden 
    c) kirkeværgen 
    d) kontaktperson 
    e) medarbejderrep. 
    f) kasserer 
    g) regnskabsfører 
    h) aktivitetsudvalg 
    i) kirkeblad 
 
5) Evt 
 
Næste møde: Tirsdag den 23. 
februar kl. 18.00 i Kirkeladen. 
Arr.: Helle Bøving-Andersen 
 
 

a) Benny deltager ikke i mødet. Afbud fra Mogens Mye.  
Anders Kjærsig og Lotte Zarlang deltager online. 
b) Dagsordenen er minimeret, da Corona-situationen gør, at 
vi begrænser mødelængden. Kun det vigtigste er med. 
 
1) Forretningsordenen er godkendt og underskrevet. 
 
2) Vedr. gudstjenestens form: Vi tager det søndag for 
søndag. Vi laver ikke om på formen, før vi er tilbage til 
normalen og må holde nadver som før Corona. Vi vil gerne 
skabe mest mulig ro i gudstjenesten. 
 
Vedr. konfirmationer forår 2021: 
St. Bededag fredag den 30.4. og lørdag den 1.5. kl. 9.30 og 
11.30. 4 hold. Præsten laver holdene. 
Vigtigt, at de konfirmeres klassevis. Der kan ikke byttes.  
 
Vedr. Kirkebladet: Der er deadline i næste uge. 4 sider, hvor 
der især henvises til hjemmesiden. 
 
Vedr. andagt,der lægges på hjemmesiden i Hellig tre Konger 
tiden,  filmen blev set. Alle er begejstrede og synes, det er en 
god ide, som personalet skal gå videre med. Det er en god 
ide med temaet 'Hellig tre Konger' i stedet for enkelt 
søndages tekster. God ide at fortsætte med 'fasten', 'påsken' 
og så videre. 
 
3)  
a) Ingen 
b) Helle er interviewet af avisen vedr. at sidde i MR. 
c) Ingen 
d) Arbejdsbeskrivelse til graveren er under udarbejdelse. 
e) Der er brug for at anskaffe snemaskiner. Anders skaffer 
en skovl til multimaskinen.  
Træerne foran kirken er stynet. 
f) Intet 
g) Ikke til stede 
h) Nyt møde i marts. 
i) Se ovenfor  
 
Evt.  
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp er planlagt til søndag 
den 14.3. Vi afventer om det bliver til noget. Jytte skriver i 
bladet. Sættes på næste møde. 
 
Indlæg om kirkegården lægges fremover på hjemmesiden. 
 
Infotavlen ved kirken skal opdateres. 
 
Ny opslagstavle ved Kirkebakken. 
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Skårup , den 19.1.2021 
 
Underskrives af de fremmødte lige efter mødet og i løbet af den efterfølgende uge af deltagere 
online.  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


