
 

 

 
 

 

Menighedsrådsmøde den 2. april 2019 kl. 19.00  i  Møgeltønder Præstegård 

 

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

Gitte Clausen, Jens Peter Jensen.  

 

Fraværende: Sognepræst: Christina Rygaard Kristiansen, Jens Nissen. 
 

DAGSORDEN: Referat: 
  

Dagsorden: Velkommen. – dagsorden godkendt.   

  

Referat fra sidst:  Godkendes og underskrives  

  

Formanden: 

1: Orientering  

• Skrevet til PU ang. 

endnu en slidt 

klokkemotor. 

2: Post og skrivelser  

• Eftersyn på gasfyr 10/4 

• Klage fra gæst over 

ansat 

 

3:  Altergang til 

aftengudstjeneste (udskydes til 

præsten er med) 

 

 

 

 

 

 

4: Musik og gudstjenesteliv 
 

 

1: Hanne har skrevet til PU ang. klokke motor, den er 

lavet meligertidig. Tages på næste PU møde  

 

 

2:- Der skal være eftersyn på gas fyr i præstegårderen. 

Jens Hansen tager sig af det. 

• Klage er modtaget og taget til efterretning.  

• Nøglebox: Vore indtryk ved om nøglen er 

forsvarlig anbragt.   

• Afgørelse fra stiftet ang. jordslaget.  

Jens Hansen kontakter Arkitekt Bruno. Penge til 

Ubjergs andel overføres strakt.   

• Ang. hjælp til kirkegården undersygdomsperiode: 

Der er fundet to der kan hjælpe, godkendes – 

Birgit laver kontrakt mm  

• Varme i gulvet i graver huset er gået istykker. Pris 

6.500 kr ex moms. Hanne skriver til PU.  

• Provsti samråd den 23 eller 24 /4 i Agerskov.  

 

3:  

 

4: Anne Kristine inviteres med til næste MR møde. Emnet 

er er orgel renovering. Vi ønsker status om projekt 

orgelrenovering, der ønskes en køreplan/tidsplan/drejebog 

for projektet.   

  

Præsten:  



• - Post og skrivelser  

• - Aktiviteter 

• - Tjenester  

1: 

2: 

3: 

  

Kirkeværge: 

• Orientering 

• have-renovering og 

vedligehold 

 

• Præstegården 

 

1: Have vandring, der ønskes pris på det forslåede.  

Robot plæneklipper har fået service.  

 

2. Der et ønske om et møde med JT Bak om renovering af 

præsteboligen.  

  

Kontaktperson: 

• – Vikar 

 

• - Orientering  

• Nørkleklubben 

• Kirkegårdsmedhjælp 

• Konfirmandudflugt og 

afslutning 

 
 

 

1: Organist: 0 x - Sanger: 7 x  

 

2. 2.pinsedags (10 juni) ansøgning hos kommunen er 

godkendt hos kommunen.  

- Brev fra Tranen koncert den 22.2 de gerne vil holde i 

Laden, kan det evt. være i kirken. Godkendes.  

- Mail om manglende betaling til Haderslev drengekor. Er 

undersøgt og besvaret.  

- konfirmand poser laves af Birgit og Hjørdis den 10.5.  

- Kirkegårdsvandring den 20.5 kl. 18.30 i Abild.  

- Planlægning af jubilæum.   

- Af lønning af deltidssygemelding, afstemmes hver uge 

med regnskabs ass og kommunen.  

- Birgit har været hos Nørkleklubben.  

- God udflugt med konfirmander.  

  

Personale: 

1. Orientering  

 

  

Kasserer: 

• Afslutning af 

årsregnskab 2018 

 

Fremadrettet skal regnskabsfører med til et MR 1 kvartal.  

Budget møde: den 14.5 kl. 17 eller den 15.5 kl. 17 eller 

21.5 kl. 17. med regnskabs føre.  

  

Evaluering: 
1.- Siden sidst: 

 

  

Udvalgene: 

1.- Gudstjeneste 

2.- Aktivitet  

3.- Kirkegård 

4.- Blad  
 

 1: 

2: Koncert med kor. Udflugt til Frøslev. Foredrag den 25.9 

kl 15. uge 48 kl. 19 syng julen ind. Har bedt om 

Organisten er bedt om et folkeligt nytårs koncert.  

3: 

4: Er omdelt.   

  

Evt.  

  

Næste møde: forslag om  



flytning fra den 7/5 til den 8/5  

  

 

Godkendt: 


