
Menighedsrådsmøde den 11/6 2020 

 

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

 

Else hjælper den lørdag der er konfirmation. 

Else har hjulpet med at lave afmærkninger i konfirmationsstuen til korpigerne, til når de øver. 

Der er stemning for at vi fortsætter med gran ved kistebegravelser, dog skal det overvejes i forhold til økonomi. 

Else undersøger, om der kan skaffes gran på en billiger måde. 

Else afprøver et miljøvenligt ukrudtsmiddel.  

Frank har fået nye T-shirts. 

Tjæring af kirketårnet afventes indtil vi har udtalelsen fra kirkeministeriet. I 2013 kostede det 65.000 kr. at få 

tjæret. 

Vores budget går i nul. Budgettet er godkendt. Varnæs sogn CVR nr.30489217 budget 2021 bidrag til budgettet 

den 27/5 2020 kl. 07.55. 

Anne Marie for omkodet 3 A og 5 P nøgler. 

Indsættelse af præsten er den 5 juli. 

Præsten vil gerne mødes med menighedsrådet ved et menighedsrådsmøde. 

Sammenkomst ved indsættelse af den nye præst, det vil være et stående arrangement. Anne Marie forespørger 

Sundeved efterskole om de kan bage nogle kager. Samt tapas til den efterfølgende sammenkomst i 

præstegården.  

Der vil efterfølgende være en sammenkomst for præsten, menighedsrådet samt Else og Frank i 

konfirmationstuen. 

Dorthe bestiller øl, vand og vin. Anne Marie sørger for duge. 

Verner har kontaktet skolen vedrørende borde og stole. 

Kirkestien udsættes til at vi har haft kontakt med en faglig person 

Kalkning af den del af bygningerne, som har behov for det gøres i september. Flemming er ikke en del af denne 

beslutning. 

Træsolbænkene og havedøren på sydsiden af præstegården slibes og males, når præstegården er færdigmalet 

indvendig.  

Algebehandlingen gøres først, når vi ved hvornår kirketårnet kan blive repareret. 

Steen sætter valget til menighedsrådet ind i både bladet og kirkebladet. 

Valget til menighedsrådet drøfter vi på mødet den 13. august. 

Konfirmandundervisningen er om torsdagen, menighedsrådet sørger for transporten fra Felsted skole. 

Korpigernes træning vil formentlig blive om fredagen. 

Det besluttes at der købes en Elite Presenter til brug ved powerpoint, Verner sørger for at købe den.  

Næste møde med Sidsel aftale Anne Marie med hende via mail. 

 Næste menighedsrådsmøde er den 13/8 kl. 16.30 


