Side 1

Varnæs Menighedsråd
Menighedsrådsmøde mandag d. 11. februar kl. 19.00
Afholdes:

Online møde- Zoom

Deltagere / Indbudte: Rolf, Marianne, Flemming, Dorthe, Sidsel, Vigga, Steen, Aase, Else og Anne Marie
Afbud Åse, Marianne ikke tilstede

Referat: Anne Marie
Punkt
1

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsorden godkendes. Referaterne vil blive
underskrevet næste gang vi mødes fysisk

2

Økonomi

Sten orienterede om kassebeholdning.
Sten og Anne Marie har været til møde med
Bente i dag. Hun gennem gik regnskabet som vi
planlægger hun skal orientere hele
menighedsrådet om næste gang.
Vi diskuterede hvordan det kunne være muligt
evt. i kirken med skærm.
Samtidig fik vi lidt intro til det at være kasser og
hvilke muligheder der er for at følge med i
regnskabet.

3

Graver / kirkeværge
Konsulent.
Materiale opdeling. Else og Flemming.

Stiftet har kontaktet Rolf og Anne Marie, hvorfor
en konsulent skulle se på hvad der skal fortages
med klokketårnet.
Konsulenten beklager, at Rolf ikke var tilstede og
vil gerne sammen med ham senere have et
møde, hvis Rolf er interesseret.
Rolf fortæller om at der i kirken er en ventil ved
en radiatorerne der er irret, så et bræt er
angrebet af vandskade. Ventilen fungerer lige nu,
men det er ikke en holdbar løsning. Der er ikke
synlig vand fra radiatoren. Smeden vil komme og
se på det. En udskiftning vil kræve en dags
arbejde. Vi står ikke for at ville skifte til anden
varme/energi lige nu, så der skal foretages den
nødvendige reparation. Rolf ser på det sammen
med smeden.
Der har været meget koldt i gravehuset. Ventilen
renset og det er i orden nu.

Side 2

Materiale opdeling.:
Orientering fra Else om betydning af opdeling
(bilag medsendes.)
Else, Flemming og Rolf ser på hvor det skal være.
Flemming undersøger nærmere om priser. Sten
kontakter om det er muligt at bruge
fremtidssikrede midler til dette formål.
Alle kiste-bukke males sorte.
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Formand.
Orientering om personale
• Face Book (Vigga og Anne Marie
• Er der en der vil påtage sig at
undersøge juridisk hvad vi kan
gøre for at ændre hvem der er
administrator
• Live Streaming
• Køb af Kamera.
• Kristeligt dagblad
• Næste menighedsrådsmøde.
• Fælles genåbnings fest med de
øvrige foreninger.
• Corona
• Fødselsdage

Rebstige fra pulpitur: Else kontakter
brandmyndigheden omkring sikkerhed. Vi er
enige om, at det skal etableres, hvis det er den
rigtige foranstaltning, som en sikkerhed for de
ansatte.
Anne Mette starter efter plejeorlov d. 15/2.
Første weekend fri.
Anne Marie og Vigga orienterer om samtale med
Finn Skov Jensen.
Sidsel vil tale med ham om overdragelsen af
administrator rollen. Hun vil forsøge at få en
samtale sammen med Else. Hun vil orientere sig i
Stiftet inden.
Live Streaming. Det havde været svært for Karen
Marie at få tilstrækkelig internetdækning i kirken.
Gudstjenesten måtte optages senere.
Karen Marie kan ikke påtage sig opgaven
fremadrettet.
Sten påtager sig at streame næste gang d. 7/3
Til næste møde skal vi tage stilling til følgende:
•
•
•
•
•
•

Hvordan orienteres der om streaming.
Sidst talte vi om et skilt i våbenhuset.
Er der behov for internet i kirken?
Skal der købes kamera eller er telefon
nok?
Hvem kan påtage sig opgaven?
Vi har talt om 2 gange i mdr. og ikke den
søndag der er altergang.
Skal der optages fra flere vinkler eller skal
kameraet/telefonen stå fast?

Alle havde modtaget muligheden fra kristeligt
dagblad
Kort orientering om forslaget til en fælles
genåbningsfest med de andre foreninger. Datoen
for festen i præstegårdshaven skal ændres.
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Ang. coronaen. Der er ikke kommet udmeldinger
til andre muligheder for flere i kirken.
Bente bliver 50 år den 13/2 Vi er gået sammen
med tre andre menighedsråd om gave.
Anne Mette bliver 60 år d.17/2. Anne Marie
sender et kort og Vi giver gave når hun kommer
på arbejde igen.
5

Orientering fra præsten.
Konfirmander.
Konfirmation.

Det går rigtig godt med at dele konfirmanderne i
tre hold
Menighedsrådet foreslår Konfirmation Bededag
og 20/8. Hvis der er ønske om en konfirmation i
forbindelse med en søndagsgudstjeneste er det
en ret alle har.
De nye konfirmander kan tilmelde sig digitalt. Vi
afventer at der åbnes mere op til at mødes fysisk
.
Tidspunktet for gudstjeneste Langfredag blev
drøftet. Anne Mette kontakter Christiane og
hører om hendes muligheder. Sidsel er meget
fleksibel.
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Kommende arrangementer.
Påske

7

Eventuelt.

Anne Mette bevilliges et opfølgende kursus om
nodeskrivning

Næste møde

11. marts kl. 19- Der bliver orienteret om
hvordan mødet holdes.
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