Side 1

Varnæs Menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag d. 11. marts kl. 19.00
Afholdes:

Online møde- Zoom.

Deltagere / Indbudte: Rolf, Marianne, Flemming, Dorthe, Sidsel, Vigga, Sten, Åse, Else og Anne Marie
Afbud: Flemming

Punkt
1

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Godkendt

2

Økonomi
Godkendelse af regnskab

3

Graver / kirkeværge
Undersøge jorden med metaldetektor

Regnskabet 2020 afleveret den 10/3 2021 kl.
09.53. Flemming har mundtligt tilkendegivet en
godkendelse.
Vi skal kontakte Flemming angående
algebehandling af klokketårnet.
Sten taler med Iver Daabeck angående retten til
at Rolf må gå med metaldektektor på Varnæs
Sogns jord/marker. Anne Marie Ringer
efterfølgende til perosnen. Verner er spurgt og
han kan huske Rolf spugrte om rettighederne
novembermødet 20218.

Vandtilførsel til kaffemaskine i køkkenet.

Rolf taler med Smeden, om at få lavet slangen til
vandtilførelsen til kaffemaskinen.

Hylde

Sten vil gå ned i konfirmationsstuen og lede efter
hylden.
Der har været taget kontakt til Brian Hedegård
angående varme i kirken. Anne Marie tager
kontakt til ham igen, for at høre ham om hvornår
han har været der. Danfoss har været og kigge på
en regulerbar ventil. Når ventil skal skiftes, så skal
det utætte rør ved radiator skiftes.

Sten i diget falder ud

Der bliver lavet et lille udvalg med Else, Rolf,
Flemming og Anne Marie, de vil kigge på de ting
som har brug for at blive lavet. Her vil de også
kigge på Materiale opdeling.

Hæk ved præstegårdshaven.

Else klipper hækken i den højde, som hun syntes
er mest relevant arbejdsmæssigt.

Brandstige.

Else kontakter Ole angående brandstigen.
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Materiale opdeling Sten/Flemming.

Dette vil blive drøftet på næste møde.

Dæksel til jordvarme
.

Kommunen betaler for den udgift, der er
vedrørende dækslet til jordvarmen.

Kirkebladet Sten/Anne Marie

Der vil komme en ny forside til kirkebladet.
Vigga vil gerne være med i redaktionen til
kirkebladet.

Formand.
Orientering om personale.
• Face Book (Sidsel/Anne Marie)

Der laves et udvalg, som laver en beskrivelse af
hvordan Finn har brugt den tidligere
Facebookside Varnæs kirke og overført til sin
egen side, samt hvordan han bruger den nu.
Derefter kontaktes Juristen i stiften.

•

Kommunikations udvalg.

Vigga, Sten, Anne Marie og Åse er i dette udvalg.

•
•
•

Live Streaming
Hvor ofte/hvem
Hvordan/offentliggørelse

Sten skriver i bladet, at det ikke er helt planlagt,
hvorledes der fremadrettet live streames.

•

Corona.

Vi ved endnu ikke hvordan situationen er
fremadrettet.

•

Lægmands kursus

Anne Marie og Vigga skriver til provsten, at
menighedsrådet syntes det er en god ide.

•

Opvarmning.

Anne Marie kontakter Kirsten angående
opvarmningen af præstegården.

•

Indeklima i præstegården.

Der har været en arkitekt fra provstiet og ser på,
hvad der kan forårsage det dårlige indeklima.
Arkitekten har anbefalet at der købes to
luftfugtmåler. Sidsel spørger Flemming om han vil
købe de to luftfugter, samt spørge ind til
problematikken omkring genvækst.
Provstiet tager sig af det. Arkitekten vil give
Provstiet og menighedsrådet besked, når svarene
ligger. Anne Marie kontakter Kirsten Sønderby og
hører om forløbet og om de har talt om varmen.

•

Rygepolitik (Dorthe/Anne Marie)

Orientering fra præsten.

Dorthe og Anne Marie har udarbejdet en
rygepolitik.
Konfirmationen er flyttet til den 21 august 2021.
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Konfirmander.
Konfirmation.

Sidsel vil prøve at få konfirmanderne delt i to
hold.
Kommende konfirmander drøftes på næste
møde.

6

Dam ved præstegården
Kommende arrangementer.
Påske Langfredag

Dette punkt drøftes på næste møde.
Der vil være en musikgudstjeneste Langfredag
den 2/4 2021

7

Eventuelt.

8

Næste møde er den 13. april kl. 19.00
I maj er det den 18. kl. 19.00

