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a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
1) Opdatering om 
Coronasituationen lige nu. 
 
2) Nyt fra kirkegårdsudvalget. 
Herunder valg af placering af Johan 
Nielsens gravminde m.fl. Udvalget 
holder møde den 14.4., hvorefter 
der udsendes referat og forslag. 
 
3) Indkøb af gravemaskine?  
Bilag følger efter 14.4. med 
forskellige muligheder. 
 
4) Procedure vedr. nedlægning af 
gravsteder, evt. bevaring af 
gravminder osv. eller ej. 
 
5) Orientering om Aktivitets-
udvalgets planer 'i skuffen', som 
venter på åbning af forsamlings-
muligheder. 
 
6) Forslag om fælles kirkeblad i 
provstiet. Bilag vedhæftet. 
 
7) Dato for inspirationsmøde for MR 
og personalet lægges (fx en søndag 
efter kirketid i sensommeren 2021) 
Husk kalender. 
 
8) Meddelelser  
    a) sognepræsten 
    b) formanden 
    c) kirkeværgen 
    d) kontaktperson 
    e) medarbejderrep. 
    f) kasserer 
    g) regnskabsfører 
    h) aktivitetsudvalg 
    i) kirkeblad 
 
9) Evt. 
 
Næste møde: Tirsdag den 18. maj 
kl. 18.00 i Kirkeladen. 
Arr.: Anne Dorthe Christensen (kun 
hvis der er spisning, ellers Helle) 
 

a) Benny deltager ikke i mødet. 
b) Ingen bemærkninger 
1) Conronasituationen - reglerne ændres til fuld gudstjeneste 
og vi må være 100 personer hvis vi ikke synger/ 50 personer 
hvis vi synger. Foredrag, konfirmationsundervisning og 
salmesang er tilladt. Fuld gudstjenesten starter op med sang 
og nadver fra d. 25. april kl. 10. Konfirmation d. 30. april og d. 
1. maj kl. 10 - uden salmesang.  
 
2) Referat sendt ud. Anders og Jesper arbejder på at 
producere prototyper af affaldsstativer. Placering af 8 
gravsten i afdeling 4. Gangsti skal ændres så der er plads til 
rolator.  
 
3) 3-4 tilbud er indhentet af Anders. Minigraveren fra 
Holstebro anser Anders som det bedste tilbud fra 
privatsælger - SCHAEFF. 
 
4) Udskydes til næste møde. 
 
5) Aktivitetsudvalget: Alsang - højskolesangaktivitet i august. 
Næste møde d. 5. maj 2021. Connie Pilgaard - foredrag. 
Kjærsigs forsamlingshus. 
 
6) Vi har et velfungerende lokalblad, hvor kirkebladet indgår. 
Vi ønsker ikke at deltage i et fælles kirkeblad. 
 
7) Søndag d. 29. august 2021 efter kirke til kl. 15. 
 
8)  
b) Provsten vil gerne komme rundt og møde det nye 
meningsråd. Provstesyn d. 12. maj. Kaj, Jytte, Helle, Mogens 
og Annegrete samt personale deltager.  
c) Nyt toiletbrædt. 
d) Deltager til personalemødet på torsdag. 
e) Nyt gravertoilet. Martin er færdig i praktik. Efterlyser en 
arbejdsbeskrivelse. 
f) Møde med Benny. 
g) Ikke til stede 
h) Intet 
i) Intet 
 
9) Intet 
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 Skårup , den 20.4.2021  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


