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Dagsorden Beslutning 

a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
0) Endelig godkendelse af 
årsregnskab 2020.  
 
1) Konfirmationer 2021, Påske osv i 
Corona-land. Orientering, status. 
 
2) Nyt fra kirkegårdsudvalget. 
Desuden: Anlæg af gravsted for 
Johan Nielsen, Spillemand og 
indenrigsmissionær, men hvor? 
Kort over kirkegården vedhæftet. 
Se desuden ref. fra møde 3.3.21. 
 
3) Ny kontaktperson.  
Kaj St. ønsker at stoppe, evt. bytte 
med kasserer Anne Grethe J. 
 
4) Vedtægt for valgt kasserer 
gennemgås og  godkendes 
(vedhæftet). 
 
5) Meddelelser  
    a) sognepræsten 
    b) formanden 
    c) kirkeværgen 
    d) kontaktperson 
    e) medarbejderrep. 
    f) kasserer 
    g) regnskabsfører 
    h) aktivitetsudvalg 
    i) kirkeblad 
 
6) Evt. 
 
Næste møde: Tirsdag den 20. april 
kl. 18.00 i Kirkeladen. 
Arr.: Anne Dorthe Christensen (kun 
hvis der er spisning, ellers Helle) 
 
 

a) Afbud fra Lotte Zarlang og Benny Rasmussen.  
b) Glemt punkt: Endelig godkendelse af årsregnskab 2020 
 
0) Det endelige årsregnskab 2020 for Skårup Sogns 
Menighedsråd godkendes (CVR 2747 5019, regnskab 2020, 
afleveret 10-03-2021 kl. 19:42). 
 
1) Konfirmationerne 2021 foregår St. Bededag (4 børn), 
lørdag den 1.5. (4 børn) samt lørdag den 26. (2 hold) og 
søndag den 27. juni (1 hold). Alle konfirmanderne får et 
nyhedsbrev hver tirsdag med søndagens tekst ,en salme og 
lidt andet. Her er mulighed for kontakt med Anders og Lotte. 
De sidste to lørdage før konfirmationerne øves det praktiske. 
HUSK fotografen. 
Navnene oplyses i kirkebladet i april. 
 
Gudstjenester foregår som hidtil siden jul.  
Også i Påsken, hvor der vil være gæsteoptrædere. 
 
2) Planen for arbejdet på kirkegården er vedtaget. Følgende 
sættes i værk: 
Ramper ved indgang, græs rundt om staudebede, fornyelse 
af hæk i afd. 2 og noget af 3, planering af arealer i afd. 2, nye 
affaldsstationer indkranset af klatreplanter opad rionet. 
Indkøb af stativer med kræmmerhuse til blomster. Udvidelse 
af plade-i-plæne område i afd. 3, så der er 12 pladser i stedet 
for 8. 
Gravsted til Johan Nielsens gravminde , Åbyskov, skal 
vælges. Tages op på næste møde. 
Tilbud på gravemaskine indhentes inden næste møde. 
 
3) Kaj Stillinger og Anne Grethe Jensen bytter rolle. Helle 
meddeler til stiftet, provstiet og Benny, så der bliver styr på 
formaliteterne. Kaj og Anne Grethe overdrager selv diverse 
papirer. Helle tager 1/3 af kontaktpersonrollen af praktiske 
årsager, da Helle kan være til stede ved dagmøderne.  
 
4) Vedtægt for valgt kasserer blev godkendt. 
 
5)  
a) Ingen 
b) Nimbus Film låner toiletterne i marts-april 
Jesper er startet på kirkegården igen. 
Teammøder på kirkegården hver uge. Fokus på samarbejde 
og planlægning af arbejdet. 
c) Gulvet i Kirkeladen grundrenses, så diverse møbler skal 
flyttes frem og tilbage. Jytte, Mogens og personalet klarer 
det. Køkkenbordet i kirkeladen er færdigt. 
d) Ingenting 
e) Praktikant man-ons-fredag 12 timer. 
Indretning af graverhuset snart færdigt. Gamle stole sendes 
til genbrug. 
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f) Ingenting 
g) Ingenting 
h) Møde i går. En ide til udendørs-syng-sammen ovre på det 
åbne areal ved kirkens P-plads midt i juni. Arrangementet 
annonceres i kirkebladet. 
Til anledningen anskaffer vi nye højskolesangbøger.  
i) Deadline til kirkebladet inden påske. 
 
Evt. Ingenting 
 
 
 
 

 
 
Skårup , den 16.3.2021  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


