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Varnæs Menighedsråd 

Referat 

Menighedsrådsmøde 16 april 2020  

Afholdes:  

I et andet lokale   

Deltagere: Mai-Britt, Bente, Dorthe, Rolf, Verner, Flemming og Anne Marie 

Afbud: Else har ferie. Aase er valgt til menighedsrådet  

Referat: Anne Marie 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt 

2 Orientering om Corona 
situationen indenfor kirken 

Der må ikke holdes offentlige møder. 
Kirken og de lokaler der er tilknyttet må ikke 
være offentlige tilgængelige. Alt er indtil der 
nærmere gives vejledning og orientering fra kirke 
ministeriet lukket. 
Thereisia holder gudstjenester fra Kirken i Felsted 
som kan ses på deres hjemmeside. Hun varetager 
de kirkelige opgaver. 
Anne-Mette spørger indtil korpigerne og deres 
deltagelse i gudstjenesterne fremover. Hun 
orienteres om at vi afventer den videre 
udmelding 

3 Præst 
 
Der er planlagt prøve prædiken til 
tirsdag d.21/4 

Kontor Syd er kontaktet ang. storskærm. 
Verner står for den videre planlægning. 
Dorte planlægger mad til pausen. 
Else kontaktes om at sidde i deres spiserum 

4 Graver / kirkeværge 

•  

Rolf kontakter Gitte ang. klokketårnet. 
De opgaver som Else har på listen. 
Tag vindue puds indvendig ved vindue i kirken og 
puds i våbenhuset. 
Lamper ved kapel 
Opgaverne i graverhuset. Vindue rådden mod 
vest, når det blæser kommer der vand ind ved 
vindue ved toilettet i mandskabs bygningen. Det 
trækker ind ved vindue i mandskabs bygningens 
køkken. Maling af vinduer i graver bygningen  

 
 

Formand 

• . 
 
 

Udluftnings problemet i præstegården. Det har 
ikke været muligt at får et møde. 
Kirkesti når det er muligt planlægger Flemming et 
møde 
Flemming har haft kontakt med maleren fra sidst 
Han vil gerne se på det. 
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Ole ser på kælderen med utætheder og puds der 
falder ned. 
Flemming tager kontakt til Asmussen omkring 
døren der ikke lukker til ved værelset hvor det 
trækker ind. 
Flemming har kontakt til møbelpolstrer der kan 
ordne knappen i sofaen. 
I badeværelset skal skiftes wc. Bræt og der 
sættes ny tandbørsteholder op. 
Mai- Brit er kontaktet om ting på loftet. Der 
rengøres på loftet. 
Toilet ved kontor. Det lukkes af for bruse 
mulighed 
Præstegårdshaven. Der fælles træer og ryddes 
bed midt i haven. 
Diget fjernes hvis Else og Frank har tid 
Ole kontaktes om evt kun at kalke hver tredje år. 
Tager stilling til alge behandling 
Skorstens pibe i præstegården. Flemming 
kontaktet Vagn Christensen 
Lakering af døre Flemming kontakter Asmussen. 
Else har ønsker til depot plads og 
Tilplantning af jordstykke 
Tjæring af klokketårn 

6 • Personale situationen Det er ikke muligt at ansætte personen der er i 
jobprøvning. Vi vil gerne hjælpe men har mange 
mandskabs timer i forvejen. Vi ville gerne tænke 
det sociale aspekt ind, men kan ikke nedsætte 
arbejdstiden for andre. 
Bente og Anne Marie kontakter Else omkring et 
møde.  
Else udarbejder arbejdsliste til Frank. Som en 
hjælp til hans opgaver således han bedre kan 
overskue arbejdet. 

7 Næste møde 14 maj kl. 16:30 De punkter der ikke kan afklares 
tages med til næste møde. 

8 Eventuelt 

•  

Indstillingsmødet planlægges efter prøve 
prædiken. Er d.28/4 kl. 16:30 

9 •   

 


