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Varnæs Menighedsråd
Menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. april kl. 19.00
Afholdes:

Online møde- Zoom. I vil senere få et link

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

Punkt
1

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

2

Kasser:
Orientering om økonomi

3

Kirkeværge /graver og bygningsrådgiver:

Beslutning:
Godkendt



Klokketårn algebehandling.

Algebehandlingen af klokketårnet koster 6000
kroner. Ordnes vestgavlen og taget på kapellet
samtidigt vil prisen være ca. 9000 kroner.



Stendige reparation.

Stendiget ved parkeringspladsen skal repareres.
Beslutningen om at Flemming varetager denne
opgave er besluttet uden deltagelse af
Flemming. Prisen tænkes til ca. 30.000 kroner.
Vi venter med dette til senere på året.



Stendige i nedre del af
kirkegården.

Stendiget i den nedre del bliver delt op i to
etaper og kan udføres en etape om året.
Det blev vedtaget at hækken kan vente og at der
kun blev taget ved syrenerne.



Præstegården orientering
omkring Anker Ravn Knudsens
undersøgelse.

Der er skimmelsvamp i præstegården i ringe til
moderat grad.
Vi afventer fortsat svar på de sidste prøver.
Efterfølgende må vi følge op dette.



Varme i kirken orientering fra
Brian Hedegårds undersøgelse

Rolf sætter gang i projektet med at der
installeres styring af varmen. Bent Staugaard skal
være med ind over. Den samlede pris er 19.975
incl. moms. Else gennemlæser hans redegørelse
af, hvordan varmen kan styres i forhold til at
sænke graderne.

Udskiftning af ventil til
varmesystemet i kirken.
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Materiale inddeling: Fældning af
træer.

Hvis der er økonomi til dette så fældes træerne
ved Bovrup siden.



Kalkning.

Konfirmandstuen og vestgavlen kalkes i år.



Slange til kaffemaskinen.

Rolf undersøger slangen til kaffemaskinen.
Sten har fundet bakken til kaffemaskine og han
sørger for, at sætte en hylde op.

Formand/ Næstformand
 Facebook
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Lægmands kursus

Lægmandskursus blev ikke til os i år.



Dam ved præstegård (tages op
på et senere tidspunkt)

Dette tages op på et senere tidspunkt.



Kursus til korpige

Det vil være en god ide.
Anne Marie lader Anne Mette undersøge dette.

Orientering fra præsten.


Kommende Konfirmander.

Der er endnu ingen afklaring omkring hvorledes
restriktionerne vil være.
Sidsel vil gerne beholde gudstjeneste formen.



Konfirmation.

Det fungerer godt med, at de er delt op i hold.

 Dam ved præstegården
Kommende arrangementer.
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Vi følger Stiftets anbefalinger om at kontakte
Facebooks datatilsyn og skriftligt også kontakter
Finn. Vigga udarbejder et forslag.

Kristi Himmelfart/pinse

Kontaktperson:
Orientering om personalesituationen

Dette tages op på et senere tidspunkt.

Vi tænker over hvordan gudstjenesten evt. kan
holdes udendørs.
Arne Hvidbæk kommer og er vikar for Else. Else
har så nogle timer hjemme, hvor hun laver
kontorarbejde. Else kontakter dem hver morgen,
hvor hun snakker med Frank kl. 07.00.
Frank varetager pyntning af kirken Store
Bededag, så den er pyntet til guldkonfirmationen
den 2. maj. Der er gudstjeneste både kl. 10.00 og
kl. 11.00. Marianne henter kransekage hos
købmanden. Frank sørger for glas og champagne.
Disse dage er det Frank som sørger for kirken til
gudstjenesterne.
Den 18. april søger Anne Marie og Rolf for kirken
i forbindelse med gudstjenesten.
25. april er det Dorthe.
Den 9. maj er det Anne Marie og Sten.
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Evt.

Mødet blev afsluttet inden alle punkter var
blevet belyst
Det vil være muligt at afholde næste møde i
konfirmandstuen.
Næste menighedsrådsmøde er den 18. maj kl.
19.00.

