
Side 1 
 
 

Varnæs Menighedsråd - referat 

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00  

Afholdes: I konfirmandstuen 

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

Afbud: Sidsel, Else og Åse 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt med tilføjelse af punkt fra Sten om gennemgang af 
projektliste 

2 Kasserer: 
Kvartalsrapport 
Orientering fra Bente 
Mobilehouse 
Prioriteringsliste 
 

Kvartalsrapport / orientering fra Bente: 
Sten gennemgik ovenstående. Vi har et driftsresultat på 
295.019. Vi har 733.000 stående på NEM-konto, men et par 
projekter er udført – og ikke faktureret, ligesom vi har mange 
projekter på listen, som vi inden for kort tid skal betale for / 
sætter i gang.  
 
Prioriteringsliste opgaver, der skal i gangsættes: 

- Kalkning udført – faktura ikke modtaget. Planen var, at 
konfirmandstuen skulle kalkes. Men ved arbejdets 
opstart stod det klart, at behov for kalkning af kirke var 
større end antaget. Kalkning af konfirmandstue udskudt 

- Radiator kirke udskiftet – faktura ikke modtaget 
- Stendiget mod vest laves i år 
- Lakering af dør (kapel) kræver mere stabil varme 
- Radiator konfirmandstue – Rolf sætter i gang 
- Loft konfirmandstue – borebiller. Gangbro skal laves. 

Flemming spørger Staugaard om mulighed herfor inden 
årsskifte. Hvis ting skal ned fra loftet, kan 
graverpersonale være behjælpelig 

- Opdatering af netværk sættes på listen. Vigga spørger 
Carsten, om han vil afholde et kort inspirationsmøde, så 
vi kan træffe beslutning om omfang (ca. 1 time til 
fyraften en dag inden årsskiftet) 

- Klaver i konfirmandstue skal stemmes 
- App til Skovbodata til graverpersonale bevilliget  

 
Skimmelsvamp: 
Der er en del ekstra udgifter i præstegården i forbindelse med 
Skimmelsvampssagen. Det er nødvendigt at få overblik herover. 
Bente opretter et ”formål” hertil – og alt vedr. skimmelsvamp 
skal fremgå af dette ”formål”. HUSK: skriv altid til Sten, hvis 
man fremsender fakturaer omkring denne sag. Flemming har 
møde med arkitekt vedr. renovering af præstegård 
(skimmelsvamp)  
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Mobile House:  
Sidsel er ikke flyttet ind, da der mangler kloaktilslutning og 
brønd. Flemming er obs. på dette og orienterer Sidsel om status 

3 Personalesituation Sidsel har så småt genoptaget arbejdet. Seneste gudstjeneste 
(med støjreduktion) forløb ok. 
 
Else afventer operation. 

4 Graver / kirkeværge / 
orientering fra Else 
 
 

En del af disse punkter er taget med under punkt 3, da punkter 
som Skovbodata app, borebiller samt radiator er årsag til 
udgifter. 
 
Casper: 
Der har været afholdt 3-måneders samtale med Casper. Alt 
forløber som forventet. Var glad for granlægningskursus og er 
tilmeldt yderligere relevant kursus. Skal varetage gudstjenester, 
når Else er sygemeldt.  
 
Svend: 
Ansættelse efter 31. december 2021 kan forlænges om 
nødvendigt. Hjælper med snerydning om nødvendigt.  
 
Arne Hvidebæk: 
Opstår en situation, hvor hverken Else eller Casper kan varetage 
kirketjenerfunktioner, har Arne Hvidebæk sagt ja til at træde til. 
 
Flaghejsning: 
Ved behov for hjælp, hjælper Tove Søjberg gerne – og får løn 
iht. timeforbrug 
 
Æbler: 
Der er mange æbler ved præstegård og graverhus etc., som ikke 
bruges. Der er fremsat forslag om æbledag, hvor folk kan 
komme og hente. Der er stadig æbler ved graverhus. Dag 
postes på Facebook. Sidsel skal dog først sige ok for, at der 
kommer folk.  
 
NYT siden mødet: Sidsel foretrækker, at en eventuel æbledag 
kun foregår ved graverhuset. Vi udskyder dog denne dag til 
næste år, hvor det tages op igen. 

5 Formand: 
 
 
 
 
 

Brug af konfirmandstue: 
Der er enighed om, at konfirmandstuen kun kan benyttes til 
formål / aktiviteter, der har relation til kirke og lign.  
 
Høstkollekt: 
Går i år til KFUM-spejderne i Felsted 
 
Manglende underskrift protokollat: 
Kort gennemgang af, hvad det er, vi mangler at underskrive. Alt 
blev underskrevet 
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Kirkehøjskole: 
Vi støtter pt op om egen højskoleforening, og gør derfor ikke 
yderligere ifht. Kirkehøjskole. 
 
Liturgikonference 13. nov: 
Meld retur til Anne-Marie ved interesse. 
 
Diakonimøde 17. nov: 
Ditto 

6 Kommende 
arrangementer. 
 

Sangaften 4. november kl. 19:30: 
Vigga annoncerer på Facebook 
 
Adventsmøde 26. november kl. 14: 
Dette er en gudstjeneste/hyggeeftermiddag med sang og kage 
for sognebørn, der kan på dette tidspunkt. Der skal laves 
orientering herom. Hvem gør? 
 
Julearrangement 7. december kl. 19:00: 
Rytemebaks (kor) underholder med 1-3 sange. Info herom 
snarest. Korpiger underholder også. Tages op igen for endeligt 
program. Menighedsråd vært ved vin/chips. 
 
Julefrokost 14. december 18:30: 
For menighedsråd, Kirkeværge, Graver, Korpiger etc. samt 
Bente / Verner, der stoppede sidste år. Vigga arrangerer. Anne-
Marie oplyser Vigga om endeligt antal indbudte. Næste gang 
skal vi blive enige om tilbagemeldingsdato  

7 Eventuelt. 
 

Intet 

8 Næste møde 
 
 

Næste møde den 23. november er konstituerende møde 

 


