
Referat menighedsråd den 24/2 2020 

 

Tilstede: Anne Marie, Bente, Verner, Dorthe, Rolf, Flemming, Else og Bente. Referent Åse 

 

Gennemgang af menighedsrådets regnskab for 2019: Afleveret den 24-02-2020 11:27. Er godkendt. 

Provstiet orienteres om underskuddet 

Belægningen af kirkestien er der kommet en ændring på, så dette er sendt videre. 

Der skal være et beløb på overslaget til renoveringen af klokketårnet, som skal sendes til provstiet. 

Åse har et udkast til folderen om Varnæs kirke med til næste menighedsrådsmøde. 

Else laver selv korrektur på den folder, som hun har lavet til gravstedsejerne. 

Else godkendes til at købe frø til sommerblomster, som såes på nogle tomme gravsteder. 

Else og Tove må gerne rydde op i depotet og Anne Marie vil gerne deltage. 

En ny hjemmeside om Varnæs kirke er bevilliget og Else vil blive oplært i at ligge op på den. 

Else har afmeldt reklamer til præstegården. 

Flemming kontakter en angående udluftningen i præstegården. 

På næste møde går vi ud i haven og ser på muligheder for, at gøre pasningen af præstegårdshaven 

nemmere at holde.  

På vores næste menighedsrådsmøde går vi ind og se på det rum i præstegården, som skal isoleres. Vi ser 

også på badeværelserne. 

Opkapningen af lindetræerne var gået okay. 

Vi ser på hvordan tjæringen af klokketårenet kan laves på vores næste møde. 

Else aflæser forbruget af varme i præstegården en gang om måneden. 

Den 12. maj kl. 19.00 afholder vi et orienteringsmøde i konfirmationsstuen angående menighedsrådsvalget. 

Datoer for kommende menighedsrådsmøder den 14/5 kl. 16.30, den 11/6 kl. 16.30, den 13/8 kl. 16.30, den 

10/9 kl. 16.30, den 8/10 kl. 16.30, den 12/11 kl. 16.30. 

Rolf undersøger om vi skal have undervisning i førstehjælp af Falck. 

Vi har fået en invitation til åbent hus 2020 af vores leverandør af redskaber, Flemming deltager.  

Bladet landsbygraveren afmeldes.  

Kommende arrangementer: Skærtorsdag den 9. april; Dorthe står for at planlægge bestilling af mad hos 

Holby forsamlingshus, Verner hjælper med borddækningen. Else og Frank sørger for borde og stole.  

Visionsmøde den 16. april; Vi skal have planlagt hvordan vi kan skabe interesse for, hvad vi vil med vores 

kirke. Vi skal fortælle hvad vi laver i menighedsrådet. Der vil blive serveret kaffe og boller 



Konfirmation er den 8. maj kl. 10.00.  

Orienteringsmøde den 12. maj omkring valg. 

Kristi Himmelfart sports gudstjeneste. 

Planlægge påskearrangement med dagplejen på vores næste møde. 

Næste møde er den 25/3 kl. 16.30. 


