
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde torsdag den. 13. oktober 2022 kl. 19:00 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegården. 

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

 

Afbud: Else og Rolf som har ferie. 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2 Graver 
Se bilag 

Der er skimmel i den bagerste del af orglet og der 
er sat en affugter til. Som skal være der det 
næste år. 
 
Der er sat en EL bimåler op, således at 
graverhuset og kirken er adskilt. 
Censoren til udendørslamperne er slået fra. 
 
Arbejdstøjet købes efter behov. 
 
Else skal indhente en pris på snerydning. 
 
Der er skiftet filter på Genveks i præstegården og 
der bestilles nye filter. 
 

3 Kasser: 
Økonomi nuværende. 
Orientering omkring 3. kvartals opgørelse. 
 
 
 
 
Budget. 
 
 
Revisions protokolat 

 
 
Vi har modtaget og læst kvartalsrapporten.  
Vi beder Bente ansøge om et lån af 5% midlerne 
til foreløbig dækning af uforudsete udgifter i 
præstegården. 
 
Vi har godkendt det endelige budget for 2023, 
som er afleveret den 16/9 2022 kl. 11.56. 
 
Revisionsprotokolatet er gennemgået og 
underskrevet på dette menighedsrådsmøde. 
 

4 Kontakt person’ 
 
Personale situationen 

 
 
Dorthe vil fremadrettet planlægge Mus samtaler 
og personalemøder. 

5 Status på prioriterede opgaver. 
 

Kalkning af kirken  er i gang og kapellet er malet 
Vinduerne i graverhuset bliver lavet af Staugaard. 



Sten undersøger ved maleren om det er muligt at 
lakerer kirkedøren inden vinter. 
 

6 Formand. 
 
Præstesituationen Opslag i 
præsteforeningsbladet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmander. 
 
Varme i kirken. 
Luft fugtighed. 
 
 
 
 
Generel orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høstgudstjenesten. 
 
 

 
 
Stillingen som præst foreslås opslået som 75% til 
Varnæs sogn og 25% til psykiatrien.  
Vi kan søge om en vikar og der kan i 
stillingsopslaget stå at det er et vikariat, men 
stillingen kan efterfølgende søges som 
fastansættelse, når præstegården er renoveret. 
Vi forventer at præsten overtager 
konfirmandundervisningen. Vi planlægger 
prøveprædikener. 
 
Undervisningen af konfirmanderne fungerer fint. 
 
Det forslås at varmen skrues ned til 8 grader, når 
kirken ikke er i brug og der skrues op til 18 grader 
når kirken er i brug. 
Vi planlægger at kontakte en varmekonsulent, 
som kan vejledes os vedrørende varme i kirken. 
 
Vi har et gravsteds legat som ønskes ændret fra 
en til to gravpladser fra 2026 til 2040. Stiftet skal 
orienteres af menighedsrådsformanden med 
underskrift. 
 
Vi er indforstået med, at der bliver foretaget en 
pejleboring som anmodet af Aabenraa kommune. 
 
Vi diskuterede muligheder for forbedringer i 
præstegården og afventer udkast fra 
arkitektfirmaet Ole Weile. 
 
Der blev indsamlet 2073 kr. 
Vi har besluttet at pengene går til Varnæs Bovrup 
Bogudlån 

.7 Kommende arrangementer. 
 
Basar. 
 
 
Advents komsammen. 
 
 
Stifts fejring. 
 

 
 
Basaren er den 20. november og Dorthe vil 
repræsentere menighedsrådet. Anne Marie 
kontakter Grethe. 
 
Det er fredag den 25. november, med 
gudstjeneste kl. 14.00. 
 
Anne Marie bestiller lagkage til 50 personer. 



Jule frokost  
Anne Marie finder en dato. 
Anne Marie og Dorthe finder ud af hvor vi skal 
bestille maden. 

8 Næste møde d. Den 10. november kl. 19.00. 

9 Kommende emner Kommunikations 
medarbejder. 
 
Brand orientering af Erling Jørgensen 

Behandles på næste møde. 
 
 
Behandles på næste.  

 Evt.  

 


