
 

 
 

 

Menighedsrådsmøde den14. marts kl. 18.00 i Møgeltønder forsamlingshus 

 

Deltager: Hanne Boldt, Birgit Laursen, Torben Hviid Nielsen, Jens Peter 

Jensen, Jens Hansen, Jens Nissen. Præst: Kristen Skriver Frandsen 
 

Fraværende: Gitte Clausen 
 

DAGSORDEN: REFERAT: 

Tønder Revision er med Årsregnskabet fra 2016 giver et lille underskud på 26.000 kr. 
Det kunne vi have gjort 110.000 kr. bedre. Vi skulle bare have 
sendt regningerne på separering af spildevand og regnvand og 
den ekstra fugning på tårnet ind til provstiet, men vi betalte 
selv. Det var dumt gjort, for vi havde fået lovning på, at de 
ville betale ved direkte faktura. 
Vi skulle have søgt om penge til afdragene på 
stifstmiddellånet. Det betaler vi også ud af kassen. 
Årsregnskabet er fornuftigt. 
Årsregninger fra vand og gas præstegård blev forelagt. 
 
 
 

Dagsorden: Godkendt 
  
Referat fra feb. Godkendt 
  
Formanden: 
1. - Orientering  
2. - Post og skrivelser  
3. - Projekt  
 
 
 
 
4. – Guldkonfirmation og 

kaffe i kirken? 
 
5. – Provstisamråd 6/4 
6. - 
7. - 
 

 
1:  
2:  
3: Hanne undersøger, om vi må bruge penge fra    
præstegårdssalget i Ubjerg til urskiver og urværk.  
Hanne har sendt et referat fra mødet den 10. marts med Nat. 
Mus. kgl. Bygningsinspektør, stift og arkitekt til MR 
 
4: Hanne sørger for cafébordene, kaffe og kringle til dem til 
kl. 9.45 
 
5: Jens Peter og Hanne til samråd. De andre bliver hjemme til 
koncert 
6: 
7: 

  
Præsten: 
1. - Post og skrivelser  

 
1: 



2. – Aktiviteter 
 
 
3. - Tjenester  

 
 
 

4. - Presse 
 

 

2: Konfirmandundervisning: 24. marts rundvisning i kirken 
 og den 1. april udflugt til Ribe.  
Elever fra 3. og 4. klasse inviteres til 
minikonfirmandundervisning. 
3: Pinsegudstjenesten er kl. 19, fordi det er en første søndag i 
måneden 
 
4: Gitte tjekker om oplysninger på sogn.dk er korrekte, når 
Kristen har sendt nye oplysninger ind. 
     Kristen fjerner det gamle materiale, som ligger på infoland. 
     Kristen tilbyder, at han for et mindre beløb vil passe vores  
     internetsider, når han fratræder stillingen. 
     Hanne undersøger indholdet på den gamle hjemmeside og 
gå videre med det, hvis ikke siden er lukket 2. juni 2017 
 

  
Kirkeværge: 
1. orientering  
2. Beslutning om salg af 3,5 
hk kirkejord til legatjorden 
 

 
1: 
2. Det besluttes at legatet køber jorden. Pris 50.000 kr.  

  
Kontaktperson: 
1. – Vikar 
 
2. - Orientering  

 
 

 
3. – Annoncering 
 
4. – DOKS-stævne og 

nodeindkøb 
 

5. Annoncering vedr. 
klokkeforedrag i dagene 
før festivalen 

 

 
1: Hjørdis 5 gange incl. bisættelse og en sangaften 
Hans Werner én gang 
2. Ferieplanen er vedtaget. Vi skal dog have styr på, hvem der  
kan være personale i tilfælde af en begravelse/bisættelse. Og 
slå græs. 
Vi ser APVen på næste møde 
3: Den første var ikke pæn, men den næste var.  
    Pris ca. 1200kr. 
4: Der bevilliges kørsel, kursusafgift og  
    ca. 2000kr. til evt. nodeindkøb 
 
Birgit undersøger om der bliver en annonceavis til 
fire+dagene 

  
Personale: 
1. Orientering  
2. 
 

 
1: personalemøde primo apr. dato følger.  
Ressourcepersonen som var ansat i efteråret er efter 
vinterpausen begyndt hos os igen. 
Brandsyn – ingen anmærkninger 
Kloakeringen bliver sandsynligvis ikke så dyr, som forventet,  
for det viser sig, at der er PVC-rør hele vejen rundt om kirken. 
 
2: 

  
Kasserer: 
1 

 
1: regning på el-sikkerhedsattest på 4500kr. Alt er 



 
 

gennemgået og godkendt 
 

  
 

Evaluering:  
1.- Fastelavn  
 
 
 
 
 
2: Sangaftenen 
 
 

 
 
Vi skal pynte lidt op til næste år. Og børnene skal evt. have en 
lille godte af en slags. 
Vi synes, det var for kraftigt klaverspil. Måske kan der spilles 
mere dæmpet på klaveret. Ellers fin gudstjeneste. Der var ros 
fra forældrene 
 
Der kom kun Birgit 

  
Udvalgene: 
1.- Gudstjeneste 
2.- Aktivitet  
3.- Kirkegård 
4.- Blad 

 

  
 
 
 
Jeg skal sørge for, at Birgit får bladet, når det går til tryk 

  
Evt. 

 

Vi betaler Ungdomsskoles Blå Mandagstur for 
konfirmanderne 

  
Næste møde: 5. april  
 

 

  
  
  
  
  

 

Godkendt: 


