
 

 
 

 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 5. november 2019 k. 18.00 i Møgeltønder 

Præstegård. 

 

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

Jens Hansen, Jens Nissen, Sognepræst: Christina Rygaard Christiansen 

 

Fraværende: Gitte Clausen. Suppleant: Anke Iversen er indkaldt. 
 

DAGSORDEN: REFERAT: 

  

Dagsorden:  

  

Referat fra sidst:  Udsættes til næste møde. 

  

Formanden: 

1. Gennemgang af 3. 

kvartalsrapport og 

årsregnskab 2018 og 

budget 2020 v/ Lisbeth 

fra Tønder Revision 

 

 

 

 

 

2. – Valg af formand og    

næstformand for det 

næste år. 

 

 

3. Beslutning om 

mødedatoer for 2020s 

første halvår 

 

 

4. Orientering: 

budgetsamråd: 

-vikarer med mindre 

end 8 timers arbejde må 

ikke få kørselspenge. 

 

 

 

1: Vi holder foreløbig budgettet for 2019. Dette eneste der 

stikker ud, er arkitektregning på 20.400kr. Tal med provstiet 

om arkitektregningen. Har vi søgt penge til det? Vi skal 

huske, at der skal være 300.000 til lydanlæg på kontoen, når 

året er over. Vi kontakter Lisbeth 1/12 og hører, om vi har 

penge til at påbegynde renov. af haven. Vi adviserer Have Jan 

nu.  

Årsregnskab: blank påtegning.  De få bemærkninger til 

regnskabet retter Lisbeth ind efter og taler med revisor om ved 

beholdningseftersyn d. 8/11 2019. 

 

 

2 :Fem stemmer på Hanne som formand og én til Torben. 

Hanne modtager valget. Birgit forsætter som næstformand 

med 6 stemmer. 

 

3:  tirsdage: 11. dec. 2019.   7. jan 2020.    4. feb. 2020,   

3. mar. 2020,   ons. 1. april. 2020 

     ons 6. maj 2020, tir. 2. juni 2020, tor 2. juli 2020, ons 19/8 

2020 

 

 

4: taget til efterretning. 

 

 

 

 



Sound-tek er ved at lave 

tegninger til stift og 

provsti. 

 

 

 

5. - Post og skrivelser  

 

 

 

6. – Projekt: orgel-renov. 

   Provsti vil lave 

arbejdsgang til os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

5: Klage fra borger vedr. beplantning og ændring af gravsted. 

    Hanne svarer hende.  På mr-mødet i dec. Besluttes, hvad vi   

    gør. Se hendes brev og billeder på den digitale arbejdspl. 

 

6: Ann-Kirstine og Hanne skal til møde i provsti 6/11 

 

 

  

Præsten: 

1. - Post og skrivelser  

2. - Aktiviteter 

3. - Tjenester  

 

 

 

 

 

 

 

1: Ingen 

2: Har været på besøg i Børnehuset og på skolen. 

 

3: Gudstjenester lagt frem til Kr. Himmelfart. 

    Konfirmanderne er stille, og de er søde og nemme. 

1. søndag i advent. De ni læsninger. Konfirmander læser. 

Sangindslag v. kirkesangere.  

 

 

 

  

Kirkeværge: 

1. orientering  

2. Præstegården 

 

 

1:  

2: 14/11 kl. 17.00 møde i præstegårdsudvalg. Udtalelserne fra 

den byggesagkyndige skal sendes til Christina, når der har 

været møde og de nye tegninger kommer. 

 

  

Kontaktperson: 

1. – Vikar 

 

 

2. – Orientering: 

Markering af afslutning 

af 1. verdenskrig bliver 

den 10/11 efter gudstj. 

 

3. – Kollektindsamlinger 

ønskes skrevet til 

protokols med beløb og 

modtager. 

 

1: Brug for sanger seks gange. To konfirmanddage.  

    Brug for organistvikar og igen den kommende søndag. 

 

 

2: Det bliver med fane båret af Finn Bossen 

 

 

 

3:  Jens Peter spørger Lisbeth, hvordan vi praktisk gør 

fremover med mobil pay indbetalinger. I hver annonce skriver 

Birgit, hvor meget der er blevet samlet ind, og hvem der er 

blevet samlet ind til -  hvis der har været indsamling 



 

 

4. – Haverenovering. Kan 

vi begynde på noget nu? 

 

5. Gave/ erkendtligheder 

 

 

 

4: Se ovenstående  

 

 

5:  Julehilsen til kaffelav.   Til max. 150 kr.   Chokolade/vin. 

  

Personale: 

1. Orientering  

2. 

 

 

1: Lone får løn for de timer hun er her.  

2:  Jens N er domsmand igen fra 2020-24 

     Jens N har tilmeldt sig et lederkursus, der afvikles på Fyn      

over fire måneder med to dage ad gangen. 

Henrik Edelbo filminstruktør vil filme i kirken den 6/11 til en 

film om kirker og præster. 

  

Kasserer: 

1 

2. 

 

 

1: Intet nyt se under formanden 

2: 

  

Evaluering: 
1.- Siden sidst: Allehelgen  

 

Der blev nævnt 14 navne. Det ville være rart, hvis fødsels-og 

dødsdato også nævnes. Christina giver Jens N en formular, 

som han kan udlevere til de pårørende, hvor de giver tilladelse 

til at datoer nævnes. 

92 til gudst. Knapt  40 til kaffe. 

Kun to salmer var kendte ud af de fem. Christina havde 

bemærket det, og tager det ad notam. 

  

Udvalgene: 

1.- Gudstjeneste 

2.- Aktivitet  

3.- Kirkegård 

4.- Blad 

 

  

 

 

 

Bladet er meget tæt på at være færdigt. Hanne sender 

mødedatoer til Erik 

  

Evt. 

 

Hanne laver ny kaffelavsplan for det nye år. 

Finn Bossen kommer med fanen på søndag d. 10/11 til 

kransenedlæggelsen ved mindestenen. 

  

Næste møde: 

Legatmøde den 3/12   

 

Næste møde den 11/12. 

Hvad gør vi fremover med 

den 11/11 kl. 11? 

Beslutn. om svar til fruen 

med brevet 

 

  

  

  



  

 

Godkendt: 


