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Skårup Menighedsråd 
Arr.: Lotte Zarlang 
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Dato: 17.8.2021  Blad nr. 466 

 Formandens initialer: 

HBA  

   

Dagsorden Beslutning 

a) Evt. afbud 
b) Evt. bemærkninger til 
dagsordenen  
 
1) Kvartalsrapport 2 kvt. 2021 v. 
Benny. 
 
2) Corona-opdatering. 
 
3) Kirkeblad fremover. Hvem vil stå 
for det? HB vil ikke længere. 
 
4) Problemer med levering af 
minigraver, bliver hele tiden 
forsinket. Græsslåmaskine brudt 
ned, så der er lejet en midlertidigt. 
Pris for ny græsslåmaskine er ca. 
25.000,- . Hvad gør vi? 
 
5) Budgetsamråd den onsdag den 
25.8.21. kl. 19-21 i Fredens 
Sognehus. Hvem kan komme i 
stedet for HB, som er forhindret? 
 
6) Visionsdagen søndag den 
29.8.21 kl. 11-15. Praktisk 
planlægning, 
 
7) Meddelelser  
    a) sognepræsten 
    b) formanden 
    c) kirkeværgen 
    d) kontaktperson 
    e) medarbejderrep. 
    f) kasserer 
    g) regnskabsfører 
    h) aktivitetsudvalg 
    i) kirkeblad 
 
8) Evt. 
_______________________ 
 
Efter det ordinære møde er der et 
lukket punkt for de valgte 
medlemmer af MR og 
sognepræsten.  
Dagsorden udsendes særskilt. 
________________________ 
 
Næste møde: Tirsdag den 21. 
september 2021 kl. 18.00 i 

a) Mogens Mye (på ferie) 
b)  
 
1) Benny gennemgår den uddelte kvartalsrapport.  
 
2) Alle begrænsninger er ophævet. Der er stadig håndsprit i 
kirken. Tårnkaffe genoptages. Personalet sørger for kaffe. 
 
3) Helle vil gerne fortsætte som koordinator men ikke som 
redaktør. Helle og Anders koordinerer teksterne. Fælles 
kalender tages i brug. 
 
4) Anders foreslår at vi køber en ny græsslåmaskine. 5%-
midler søges ved provstiet. Tilbud vedlægges på ca. 
37.000kr. Problemer med at få leveret en minigraver. Anders 
kigger efter en ny leverandør. Anders meddeler den tidligere 
leverandør at vi ikke ønsker at benytte os af tilbuddet. 
 
5) Jytte deltager. 
 
6) Mad (Lotte) og kage (Anne Grethe). Oplæg Helle og 
Anders. 
 
7) Anders er vikar i Tved på grund af sygdom. 
Uopfordret ansøgning afslås manglende nomering.  
Kirken og kirkeladen kalkes i uge 33. 
Egetræsdøre lakeres.  
Kirken og kirkeladen er algebehandlet. 
Kirkegården har pt. tre praktikanter (i alt 14 timer om ugen). 
Anders T har været på arbejdsmiljøkursus.  
Forsvundne bonner er fundet. 
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Dagsorden Beslutning 

Kirkeladen. 
Arr.: Lotte Zarlang 
 
 

 
 
Skårup , den 17.8.2021  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


