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Møde:

Tid:

Sted:

Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 10. august 2021 kl. 19.00

Møgeltønder Forsamlingshus

DAGSORDEN / REFERAT

Til stede:

Fraværende:

Mødeleder:

Hanne Boldt, Jens Hansen, Torben Hviid Nielsen, Mona Rasmussen,
Christina Rygaard Kristiansen og Elsebeth Bay

Jens Nissen

Hanne Boldt Referent: Elsebeth Bay

Dagsorden

Referat fra sidst

Formanden

1
Henvendelse fra Skærbæk Egnskor ang. evt.
koncert til jul. Er vi interesseret? Samarbejde
med forsamlingshuset?

2
Bruge jagtudlejningspenge til fælles indkøb af
den nye Højskolesangbog til
forsamlingshuset?

3
Klaverstemning af klaveret i kirke i
samarbejde med forsamlingshuset; dele
kørsel?

4
Kirkekaffe. Skal vi begynde igen fra
september?

5
Igangsætning af digital underskrift på
referater?

Ad. 1.

Ja tak til kirkekoncert.
Evt. videre til forsamlingshuset til kaffe og
ekstra sang. Kaffe til koret betaler vi og de
øvrige gæster betaler selv.

Ad. 2.

Den indkomne jagtleje doneres til indkøb af
nye højskolesangbøger i forsamlingshuset.

Ad. 3
Ja til klaverstemning. Mona koordinerer
med Christian Clausen om stemning af
både forsamlingshusklaveret og kirkens
klaver.

Ad. 4.

Ja til kaffe fra september, hvis de da
gældende retningslinjer tillader det. Hanne
laver ny "kaffelaus"turnus. Plakater sættes

op hos købmanden om genindførelse af
kirkekaffe.

Ad 5.
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6
Rykker fra Civilstyrelsen på tinglysning af
Lucks legatjord. Der kommer orden på det
snarest. Vi ved, hvor fejlen ligger.

7
Fælles bus med Tønder og Ubjerg til
Folkemødet i Ribe 16/10.

Præsten

Kirkeværgen

Kontaktperson

Personale

Kasserer

Udvalgene

Evt.

Punkter til næste møde

Det arbejder vi med, og vi satser på, at
dette referat er det første, der underskrives
digitalt.

Ad 6.
Fejlen var ikke vores, og problemet skulle
være løst. Vi forventer, at det tinglyses
snarest.

Udgiften afholdes af landbrugsstyrelsen.

Ad 7.
Der skal være tilmelding, så vi kan vurdere
hvor stor en bus, vi skal bestille.

Konfirmation den 22. august. 8 gæster pr.
konfirmand.

1. gudstjeneste i september er der
indskrivning af nye konfirmander.

2. september opstillingsmøde til
provstiudvalget.

9, september budgetsamråd.

Jernvinduet over døren i grevens kapel er
sendt til renovering.

Gasfyret i graverbygningen er gået i
stykker. Der er bevilget et nyt af provstiet
(selvbetalt)

Vil følger budgettet.
Torben har fået kort til vores konto, så der
kan indbetales penge.

Beslutning om ændring af § 2 i fundatsen
af Lucks legat. (Matrikelnummer skal
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Punkter til senere møder

Lukket punkt

ændres)

Kvartalsrapport

Status på arbejdet med arven.

^ ..^
Hanne Boldt (formand)

/^•^,.

Jens Hansen (kirkeværge)

Torben Hviid Nielsen (kasserer)

MOWNCWMU^GN
Mona Rasmussen (kontaktperson)

^^^/
Christina Rygaard C^i^tiansen (provst)

Sta^b^Jkj ^ba^
Elsebeth Bay (sekretær/næsttérmand)
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