
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 24. august kl. 19 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård   

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

Afbud: Sidsel, Else og Marianne 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden Punkt tilføjet ang. skimmelsvamp. 

De to sidste værelser må ikke bruges på grund af 

skimmelsvamp og det vides ikke om der noget 

under gulvene, dette skal undersøges. Sidsel skal 

genhuses, så det skal vi have arrangeret. Vi skal 

finde en arkitekt, som både har forstand på 

skimmelsvamp og fredede bygninger. Provstiet er 

med ind over fra begyndelsen. Det er 

stiftsmidlerne som giver os lånet. Sten 

undersøger hvor Sidsel kan blive genhuset. 

2 Kasserer 
Økonomi i forhold til de opgaver vi talte 
om ved kirkesynet 
 
 
 
IT – Skrivebordet. DAP: oprydning og 
hvem skal have mail 
 

Sten har udfærdiget et excel ark med de opgaver 

som skal laves og så er de sat op i en eventuelt 

prioteringsrækkefølge. Der skal laves en 

arbejdsgruppe, hvor Else er med. 

Flemming, Sten og Rolf er i denne gruppe. 

Sten vil varetage opgaven med at læse og 

besvare mail på DAP og sørge for der er ryddet 

op. Ved behov så vil han informere os om, at gå 

ind og læse mails. 

3 Kontakt person formand og 
næstformand. 
Personale situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drøftelse af situationen under Sidsels 
sygemelding 

Else skal opereres, det vides dog ikke hvornår. 

Svend Anker Iversen har fået en ny 

ansættelseskontrakt. 

Kasper yder en god indsats og bidrager gerne 

ekstra ved behov. 

Rolf drøfter med Else om Svend Anker og Kasper 

skal på et kursus vedrørende granlægning. Det 

kunne evt. være en ide at lade dem komme ud og 

ser, hvad de gør på en anden kirkegård.  

Sidsel er sygemeldt indtil 1. oktober.  



4 Graver / kirkeværge. Der skal tages stilling til udvidelse af 

urnegravstederne og hvor skal de være. Rolf 

kontakter Else og så vil de undersøge dette. 

Hotspot app er indkøbt og den skal installeres. 

5 Formand 
 
Kalkning 
 
 
 
Korpiger 
 
 
Konfirmander 
 
 
 
 
Honorarer 
 
 
 
Orienterer om Elses arbejdsopgaver 
 
Basar 
 
Facebook 
 
Budget samråd 

 

 
 
Ole er i gang med at kalke syd og vest samt 

indgangen ved vest. Ole undersøger endvidere 

om skorstenene skal kalkes, nå nu liften er her. 

Det er tanken at det skal starte op med de små 

piger. 

Det var en god konfirmation. Kirsten Sønderby 

finder en medarbejder, da kan starte 

konfirmandundervisningen op. 

Minikonfirmanderne tages op på næste møde. 

Det er blevet besluttet at i indeværende periode, 

fastholdes honorarerne: formand 12.850 kr., 

kasserer 5050 kr. kontaktperson 5050 kr. og 

kirkeværge 5050 kr. 

Dette på tages op på et andet møde. 

Vi skal have en opmærksomhed på basaren og 

nørkledamerne. 

Dette punkt tages op på næste møde. 

Sten og Annemarie deltager 

 

6 Kommende arrangementer 
 
Sommerfest den 27. august. 
 
 
 
 
 
 
 
Høstgudstjeneste den 19. september 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerfest den 27. august. 

Der vil blive sat en pavillon op til Laila, som hun 

kan spille under. Strømmen tager vi fra 

konfirmandstuen. 

Rolf sørger for at indkøbe kul og diverse tilbehør 

til grillmaden 

Sommerfesten er flyttet om bag ved 

konfirmandstuen. 

Høstgudstjeneste den. 19 september. 

Sigrid vil gerne være auktionarius og det holdes i 

kirken igen i år.  

Åse går op og snakker med 0 klasselæren om, at 

det er 0 klasse som skal bære høstofrene, som 

der skal sælges på aktion. 

Vigga laver en plakat til dette arrangement. 



Landemode den 3. september Annemarie og hendes mand deltager. 

7 Kan vi øge sognets synlighed? Ide til foråret: Vandretur med præsten, hvor der 

bliver sunget salmer, bedt og en kort prædiken. 

Sogneudflugten med sognets beboer; hvor 

menighedsrådet betaler for bussen. 

8 Næste møde 
21. september 

 

Næste møde den 21 september. 

 

9 Evt. Evt. Mødet i oktober er ændret til den 26. 

oktober. 

Sten vil gerne have et punkt til næste møde, der 

hedder omdelingsområde for kirkebladet. 

 


