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Menighedsrådsmøde den 2. juni 2020 i Møgeltønder Forsamlingshus kl. 18.30

Mødet er ikke offentligt grundet forsamlingsforbuddet!

Deltagere: Hanne Boldt, Birgit Laursen, Torben Hviid Nielsen, Jens Peter Jensen, Jens Hansen, Jens Nissen, Gitte Clausen, Sognepræst: Christina, Rygaard Christiansen

Fraværende:

DAGSORDEN:
Referat:


Dagsorden:
Godkendt. 


Referat fra sidst: Maj
Godkendt 


Formanden:

- Revisor Lisbeth taler budget 2021 med os.

	- Orientering: 

-orienteringsaftenen

	- Post og skrivelser 


	- Projekt orgel og lyd


	- Beslutning af mødedatoer for aug -nov. Husk kalender!



1: Budget forsalg godkendt. 

2: Der er arrangeret orientering møde den 9.7 i Møgeltønder forsamlingshus.

3:Forudbetaling af gravsteder er tilbagekaldet. ….. Der besluttes regninger udsendes sidst på året. 

4:Lyd projekt er igang. 
Orgel overslag til pris er Forbenius ikke interesseret i. Der er sendt til andre prisen er estimeret til 6.5 – 7 mill. Der forventes 100 % fonds finansiering. 

5: 11.august - 2. september- valg: 15 september – 6. oktober – 10. november.  



Præsten:
- Post og skrivelser 
	- Aktiviteter
	- Tjenester 


1:Præsten har været på besøg hos alle konfirmander. 
Kirken åbnede igen , der var først gudstjeneste pinsedag.  
2:



Kirkeværge:
1. - orientering 
2. - Præstegårds
       renoveringen


1: kirken er ved at blive kalket. Håndværker er ved at monter opvaske maskine er ved at blive monteret. Kaffemaskine..
Der er lavet små reparationer som er aftalt ved eftersyn.   
I koret er der faldet ekstra puds af, der er revner der nok skal holdes øje med. Det sættes på konsulent runde til efteråret. 

2:Der er startet på renovering. Kattelugten er mindsket betydelig, dog er stadig lugt i et badeværelse og muligvis et par skabe.  Køkkenskabe skal udskiftes da de lugter. 
Der besluttes der kan bestilles nyt køkken, da katte lugten er for generende. De nye ejer kan gå til 2 forskellige køkkenfirmaer for at indhente tilbud. 


Kontaktperson:
- Vikar
	- Orientering 



1: Sanger x 2 - Organist x 1
2: ferieplan er rundsendt.  Må der ydes ekstra hjælp til kirkegården. GODKENDES. 



Personale:
1. Orientering 
2.


1: Der bør huskes personalemøde. 
2:


Kasserer:
1:


1:



Evaluering:
1.- Siden sidst: Pinsedag
      genåbning


1: 
Ingen kirkekaffe foreløbig. 


Udvalgene:
1.- Gudstjeneste
2.- Aktivitet 
3.- Kirkegård
4.- Blad – deadline 1/7

 
1:
2:
3:
4: Deadline 1.7: 


Evt. 
Og derefter
Lukket punkt




Næste møde: (2. juli) 




Godkendt:

