
Menighedsrådsmøde den 7. februar 2017 kl. 19.00  i  Møgeltønder 

Forsamlingshus

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

Clausen. 

Fraværende: Jens Peter Jensen, Anne Marie Baun og Jens Nissen.

DAGSORDEN: REFERAT:

Dagsorden: Godkendt 

Referat fra sidst: Godkendt 

Formanden:

1. - Orientering 

2. - Post og skrivelser 

3. – Projekt: orglet

4. - Kommentarer til 

løsningsforslagene til 

biskoppen

5. – Pasning af gravsted 

for mindrebemidlet

6. - Restbeløb til indkøb af

en passende traktor fra 

jordsalg?

7. Principper for 

begravelse/bisættelse af 

ikke sognebørn

1: 

2: Er blevet kontaktet om vi vil være med i kunst runden i 

påsken 2018. Det vil vi gerne være med i. Hanne Boldt vil 

høre om Jens Nissen vil stå for at fortælle lidt om kunst i 

kirken.  

Brandsyn: godkendt.

3: Fonde der skal søges, vil have et færdigt projekt at forholde

sig til. Der laves projekt Anne-kirstine, har en konsulent der 

benyttes. Hanne vil kontakte konsulenter og lave aftale.

5: undersøges via stiftet, hvorledes det håndteres. Hanne Bold 

undersøger sagen ved stiftet. 

6: skal der bruges midler fra jordsalg til køb af traktor? 

Beslutning: der købes traktor. 

7: Vi debatter emnet, der tages en endelig beslutning i marts. 

Præsten:

1. - Post og skrivelser 

2. - Aktiviteter

3. - Tjenester

1:

2:

3:

Kirkeværge:

1. orientering 

2.

1: Kalkning: To tilbud er indhentet. 

Beslutning: Firma Knud Weiland, Passer og vedligeholder 

udvendig kalkning af kirken i 5 år.

2. Der er kommet penge for jordsalg. 

Lynafleder: Er har været eftersyn af lynafleder, der er kommet

bemærkning ang. kobberrør er i kontakt med bly. Det vil blive



udbedret. 

Kontaktperson:

1. - Vikar

2. – Orientering.

1: Sanger er honoreret for: 2 x møder, 2x konf. hjælp, 4 x 

sang. Organist 1 x vikar. 

Personale:

1. Orientering 

Kasserer:

Evaluering:

1.- Siden sidst 

Intet. 

Udvalgene:

1.- Gudstjeneste

2.- Aktivitet 

3.- Kirkegård

4.- Blad

 

4 deadline for kirkeblad 1.3 der sendes reminder. 

Evt. Menighedsmøde 2018: forslag til høstgudstjeneste, hvor vi vil 

arranger ekstra musik. 

Invitation til personale udflugt.    

Næste møde: Med revisor. kl. 18.

Jordsalgspenge, hvad skal de bruges til?

Godkendt:


