
 

 
 

 

Menighedsrådsmøde den 13. august 2019 i Møgeltønder Præstegård kl. 18.00 

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

Sognepræst: Christina, Rygaard Christiansen 

Medarbejderrepræsentant: Jens Nissen 

 

Fraværende: afbud fra Jens Hansen  

 

DAGSORDEN: REFERAT: 

  

Dagsorden:  Tilføjelse af et punkt om mini konfirmand undervisning  

  

Referat fra juni: Underskrives. 

  

Formanden: 

 

1. - Revisor Lisbeth 

fremlægger 

kvartalsregnskab. 

 

2. - Post og skrivelser 

Koncert med Sylvester   

Larsen sammen med 

Tranen? 

Koncert 22/5  v. Herfølge 

Koret. Gratis kl. 14.30 

 

 

3. - Orientering 

 

 

 

1: Budget er gennemgået med revisor.  

Budgettet holdes. Der er i alt brugt 46 % 

Jordsalg er tilbage betalt Stiftet. 

 Konto 5 :Præsteboligen, der er ikke budgeteret med 

genhusning af Provst og manglende husleje fra præsteboligen.  

Kalkningen er, billiger end budgeteret . 

Der er afsat 300.000 til Lydanlæg, hvilket ikke behøver at 

være i år. 

Næste møde med Revisor: den 5.November kl 18 

88.069.00 til have renovering, fældning af træer mm. der kan 

laves en konto 6  

  

2: Vi er ikke interesseret i koncert med Sylvester Larsen. 

Den 22.5 kl. 14.30 vil de give koncert. Hanne har kontakt 

koret.   

 

3: Alle tilbud er sendt til provsti sekretær  

Financering af renoveringen af præstegårderen er forslået  

1.5  mil. Af konto af salgsummen fra Stiftet og det resterende 

beløb bliver et stift lån. 

Financering at have renovering søges til budget 2020 . 

 

-lydanlæg: der tages kontakt til lyd firmaet ( sound tek) om 

hvorledes ledninger skal placeres i kirken , Hanne B. tager 

kontakt  til firmaet.  

 

 

 

 



Præsten: 

1. - Post og skrivelser  

2. – Aktiviteter 

Minikonfirmand 

undervisning 2020 

3. - Tjenester  

 

 

1: indsamlinger og til hvad gennemgåes .  

2: konfirmand starter op 13.9, der forsøges at holde 

undervisningen kan foregå i Grevens kapel.  

Mini konfirmand undervisning er svært at få til at passe ind i 

Provstens arbejde, derfor ansøger vi om at budgeter med en 

externe underviser til budget 2020 under, bilag 5.   16 

lektioner a 45 min.   

3: 1.9 er der konfirmand indskrivelse.  

  

Kirkeværge: 

1. orientering 

 

1: 

  

Kontaktperson: 

1. - Vikar 

2. - Orientering  

3. - 

 

 

 

1: Vikar: Sanger: x 11 - Organist: x 6 

2. Vikar for kirkegårds medarbejder er ansat til 1.10.19.  

3: nye kollekt samlinger indkøbes, Provsten skriver ansøgning 

til anvendelse af disse.  

 

Organist fra FUR har kontakt til et engels kor de, de vil gerne 

have et vil have en rundvisning i kirken Birgit L arbejder 

videre med det.    

  

Personale: 

1. Orientering  

 

 

1: Der har været ferie, det har fungeret godt med ferie 

afviklingen. Ny person i virksomheds praktik i 4 uger.  

  

Kasserer: 

1. Beslutning om opsigelse 

af kopimaskinen? 

 

1: Sagen sættes i bero.  

 

  

Evaluering: 
1.- Siden sidst  

 

  

Udvalgene: 

1.- Gudstjeneste 

2.- Aktivitet  

3.- Kirkegård 

4.- Blad 

  

 

  

Evt. Orglet stemmes i de næste par dage 20 og 21 august  

   

Næste møde: 

 

Næste møde den 3.9  

Menighedsmøde den 22.9  - regnskabet gennemgås. 

 

Godkendt: 


