
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde onsdag den 9. februar 2023 -  kl. kl.19 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegården. 

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

 

Afbud: fra Aase og Else 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Godkendt 

2 Referat fra sidste møde skal underskrives 
 

Done 

3 Kasser: 
Økonomi /regnskab 

Årsregnskabet 2022 foreligger ikke endnu. Det 
præsenteres på menighedsrådsmødet i marts. 
Kassereren gennemgik prioriteringslisten vedr. 
bygninger, sammenholdt med det lagte budget. 
Stigende udgifter til el og gas og manglende 
huslejeindtægter og indtægter fra forbrug i 
præstegården betyder at der skal ske en 
omprioritering af dele af budgettet. Det 
bestræbes at ændringerne kun påvirker bygnings 
vedligeholdsopgaver. 
Det blev besluttet at bruge ca. 30.000 kr. til 
reparation af den gamle alterkalk. Det beløb 
tager vi fra det vi har hensat til ombygning af 
sideskibet 

4 Kontakt personer 
Personale møde d. 26 jan 
May 

 

 
May fratræder den 28. januar 
Jobcenter kontaktet vedr. evt. ny medarbejder. 

5 Kirkeværge/graver 
Problemer med kalken på kirke.  
Kate falk. Stillingtagen til køb. Tidligere 
sendt billeder. 
Indkøb af maskine se særskilt mail 
 

 
Konsulent kommer ca. ultimo marts. 
Anskaffes ikke. 
 
Damprenser til ukrudt kan købes og vil nedskrive 
Budget for indkøb af maskiner. 

6 Formand. 
Præst 
 
Renovering af præstegården. Møde med 
arkitekt.  
Møde med Slot og kulturstyrelsen 3/2 
Datalogger 
Affugter 
Orientering fra møde d 31 jan. 
Kirkegårdssyn 
 
Provstesyn 9. maj 

 
Vi har fået en meget kvalificeret ansøger. 
Afventer afklaring 
 
Afventer afgørelse fra Slots og kulturstyrelsen. 
 
 
Er leveret 
Er leveret 
Referat 
Afholdes 12. april kl. 17.00 ifb. med. 
menighedsråds møde. 



Ønske om brug af konfirmandstuen fra 
Borgerlaug se særskilt mail 
 

Kl. 09-12 
Ønske imødekommet for mødet den 22. marts. 
Der skal spørges igen ved fornyet behov. 
 

7 Kommende arrangementer 
Tazie  d. 12 feb. 
Påske 
Skærtorsdags spisning 

 

 
 
 
Tilrettelægges på næste møde 

9 Evt. 
 

Forespørgsel vedr. bevarelse af gravsten 
behandlet. Afgøres på næste møde. Muligvis 
ligger der en zinkkiste. Rolf og Else undersøges. 
 
Konfirmanderne skal på tur til Kongernes Jelling 
sammen med konfirmanderne fra Felsted. 
Sten og evt. Åse deltager herfra. 

 


