
Møde:

Tid:

Sted:

Tirsdag d. 4. oktober 2022

Kf. 17.30-20.30

Møgeltønder Forsamlingshus

DAGSORDEN/ REFERAT

Til stede:

Fraværende:

Mødeleder:

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

Hanne Boldt Referent: Elsebeth Bay

1.

Dagsorden

2.

Referat fra sidst

3.

Gennemgang og
godkendelse af
- 3. kvartalsrapport
- Revisionsprotokol
- Budget 2023

4.

Beslutning om niveau for
temperatur i kirken og
julebelysning?

3. kvartalsrapport
Forbrugsprocent efter 3. kvartal er 72 %

Revisionsprotokol
punkt 6: bemærkning om indkøb af gave til 350 kr., hvor
beløbsgrænsen var 300 kr. - taget til efterretning.
Punkt 8: taget til efterretning at de ekstra regninger vedr.
præsteboligen skulle opfattes som anlægsudgifter, og
dermed skulle være godkendt i provstiudvalget.
Punkt 12: det blev besluttet, at kasseren fremover
foretager regelmæssige stikprøvekontroller.

l budget 23 er der ikke budgetteret med, at der vil
komme en øget varmeudgift, da præsten har bedt om at
komme over på fast varmebidrag.

Menighedsrådet med CVR-nummer 50679217 afleverer
endeligt budget den 4/10 2022 kl. 18.21.

Lys på kirken Allehelgensaften, og igen fra 1. søndag i
advent til og med Helligtrekonger. Lyset skal være tændt
fra kl. 06.00 til kl. 09.00 og igen fra kl. 16.00 til kl. 22.00

Juletræet tændes fra 16. december (LED-lyskæder, der
er billige i drift)
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5. Beslutning om sogneaften
om Tove Ditlevsen?

6. Beslutning om inddragelse
af konfirmander til
sogneindsamlingen 12/3
20237

7. Beslutning om traktement
den 13/11 og hvor?

8. Kommende kirkeblad:
Flemming Jakobsens digte
Andet?

9.

Orientering:

1. Fra budgetsamrådet.
2. Fra kirkegårdsudviklings-
aftenen.

3. Fra markedsdagen på
skolen.

4. Styr på udflugten?

5. øvrigt

Der er kommet regel for, at varmen skal slukkes mellem
tjenesterne i kirken, hvis har man under 3 tjenester pr.
uge. Det gør vi derfor fremover.

Jens indkøber timere til lys og hygrometer, så han kan
følge udviklingen i luftfugtigheden i kirken.

Nej tak til sogneaften om Tove Ditlevsen - det er for dyrt.
Vi vil arbejde på at lave et arrangement, hvor filmen
Rose vises, og Hanne Risager laver oplæg.

Vi kan oven/eje evt. fællesarrangementer med de øvrige
foreninger i byen.

Gudstjeneste 10.30 - derefter indsamling til folkekirkens
nødhjælp.
Vi inddrager suppleanter og konfirmander

Mona undersøger og bestiller evt. hapsere fra kogekonen
fra Ballum og Hanne bestiller saft.
Torben sørger for fane, Jens sørger for krans.

- Flemming og digte
- orgeleventyr, hvor skolen inviteres
- Rose/Hanne Risager
- Christina skriver om jul
-4/12 9 læsninger
-8/12Tønderkoret
-11/12Lucia
-18/12 alm. Adventsgudstjeneste.
- sogneindsamling med deltagelse af konfirmander (og
suppleanter) del

1. Orientering.

2. Orientering.

3. Delte foldere og bøger ud. Børnene lavede små fisk,
der kan ses på kirkens hjemmeside.

4. Håndmadder og drikkevarer i bussen. Kaffe og
æblekage på Koldinghus.
Bussen kører fra Møgeltønder kl. 12 og hjemkørsel er kl.
16.15.

Udstillinger: Zelle 2 og Mary og kronprinsesserne.

5. Forsamlingshus afbestilt til konfimnandundervisning.

Thorben, Jens og Christina konsulentrunden tirsdag kl. 8.
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10.

Eventuelt

11.

Punkter til næste møde
Orglet: Føres tilbage? Nyt?
Reparation? Rensning?
Legatmøde - mad udefra?

12.

Lukket punkt

M2 filmen kører (Hanne blev klædt på til at fremføre de
rettelser, der blev fremført)

Der er malet i kirken som aftalt.

Vi skal have en drøftelse om, hvad der fremad rettet skal
drikkes ved nadveren.

Kontaktperson fremlagde aftalepapirer efter
medarbejdersamtaler. Godkendt af Menighedsrådet.
Uploades i lukket arkiv.
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Hanne Boldt (formand)

Jens Hansen (kirkeværge)

Torben Hviid Nielsen (kasserer)

Mona Rasmussen (kontaktperson)

Christina Rygaar^S Christiansfen (provst)
Clw^n<i

Elsebeth Bay (sekretær/næstformand)
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