
Menighedsrådsmøde tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.00 i Møgeltønder 

Forsamlingshus 

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

Jens Nissen, Gitte Clausen, Præst: Anne Marie Baun

Fraværende: Jens Peter Jensen

DAGSORDEN: REFERAT:

Dagsorden: Godkendt 

Referat fra sidst: Godkendt

Formanden:

1. - Orientering fra

   Budgetsamrådet 

2. - Post og skrivelser 

Høringssvaret afsendt

3. - Projekt – intet nyt

4. - Godkendelse af 

regnskabet for 2016

1: Budget samråd i Toftlund: vores ligningstildeling stiger lidt.

Gitte undersøger om det er rigtigt at vi har 1.4 mio. stående i 

stiftet

2: Høringssvar er sendt. 

Kirke på Street Wiev: ja tak. 

3: Der er nyt!! Vi tager det til november mødet.

4: Vi skal spørge regnskabsfører, hvorfor PWC skal se legat-

regnskabet. Skal vores interne revision ag legatet ligge som 

kopi hos regnskabsfører.  

Punkt 16 i protokollat: Skal Jens Peter evt. han adgang til 

konto. 

Hanne taler med regnskabsfører. 

Revisions protokollat underskrives.

Præsten:

1. - Post og skrivelser 

2. – Aktiviteter

3. - Tjenester 

-    Aktiviteter

1: Der har været møde i stiftet ang.sognesammenlæggningen. 

Vi har ikke hørt nyt derfra.

2: Konfirmander får tidligere fri på fredag pga. begravelse. 

Hvis konfirmanderne har svært ved at komme hjem, vil Anne 

Marie finde en løsning på problemet.   

3: Søndag den 8.10 i Ribe: 2 tilmeldinger til transport. 

Spildansk den 2.11 10 -10.45 – Skolen låner kirken

Juleafslutning for skolen. Anne Marie vil ringe til børnehuset 



for at aftale evt. et jule arrangement for dem. 

Claus og Anne Marie og Hjørdis vil arranger familie- 

gudstjeneste.  

Kalender møde den 25.10 kl. 14

Kirkeværge:

1. orientering 

2.

1: Møde med 2 murere ang. kalkning af kirke, tilbud laves. 

Det har hjulpet med vandkasserne 

De 6 indgangssøjler til kirkegården bør renoveres, det tages 

op til næste syn. 

Orientering om igangværende projekter.

Kontaktperson:

1. - Vikar

2. - Orientering 

3. - Koncertentré?

1: Sanger 4 gudstjenester og en sang aften. Organist x 1

2: Opfølgning på APV Birgit er ved at udarbejde 

handlingsplan.

Der er i samarbejde med stiftet fundet en løntakst til 

medhjælper til konfirmandundervisning. 

Der arbejdes på at lave et ansættelses brev/bevis til sanger. 

3: Skal der tages entre til koncert den 16.12.17 : 

Beslutning: Der vedtages der tages 50 kr. entre.  

Vi undersøger om der kan betales ved mobil pay. 

Personale:

1. Orientering 1: Er ved at gøre klar til at grandækning.

Kasserer:

Evaluering:

Sognetur.

Høstgudstjeneste

Sangaften 

Sognetur: Det har været en fantastisk tur.

Høstgudstjeneste: flot pyntning, god og hyggelig gudstjeneste,

mini konfirmander og konfirmander var med i prosession.

Sangaften: god deltagelse, formen er god.  

Udvalgene:

1.- Gudstjeneste

2.- Aktivitet 

3.- Kirkegård

4.- Blad deadline 1/11

 

1: 

2:

3:

4: 

Evt.

Næste møde: Den 1/11 :  Urværk

Godkendt:


