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Menighedsrådsmøde den 2. juli 2020 i Møgeltønder Kirke kl. 19.00

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

Fraværende: Sognepræst: Christina, Rygaard Christiansen

DAGSORDEN:
Referat:


Dagsorden:
Godkendt 


Referat fra sidst: 
Godkendt 


Formanden:
- Orientering 
	- Post og skrivelser 
	- Valg 2020
	- Budget 2021




1: Fristen for indsendelse af budget 2021 er forsinket en dag, den er nu indsendt. Vi beklager meget.
Google har ringet vores profil er ikke låst, vi kan derfor udsættes for hackere. Vi betaler et par tusindei éngangsbeløb for at få den låst
Lejeboligen i Rørkær er opsagt, der er nedslag i husleje på 1000 kr. i de sidste 6 mdr. fordi der har været et defekt badeværelse. Affugter har brugt strøm for 8000kr. De er også refunderet. 
2: Henvendelse fra FDF om de må låne præstegården. Det kan ikke imødekommes. 
3: Forskellige emner diskuteres. Hanne ringer rundt.
4: Der er yderligere søgt om 100.000 kr. til udarbejdelse af tegninger og detailplan for orgelrenoveringen.


Præsten:
- Post og skrivelser 
	- Aktiviteter
	- Tjenester 

1: 
2:



Kirkeværge:
1. Orientering – gasfyret i graverbygningen er gået i stykker. 
2. Status på renovering af præstegården

1: Er blevet repareret. Fyret er 25 år gammelt, hvad gør vi næste gang det går i stykker? 

Vi var på besigtigelse i præstegården og haven:

2: Beslutning ang. 2 x Badeværelsesmøbler og 2 x faste skabe i forrum til badeværelserne samlet pris 64.800 kr. Der vil blive et fradrag i vvs udbudet, da de nu ikke skal levere møbler. Indgangen til den offentlige del af præstegården behøver ikke hæves til kørestole. Dvs. ingen omlægning af belægning i gårdspladsen. Kommunen har givet tilladelse dertil. Dvs. der kommer også et fradrag i murerentreprisen. Hanne B orienterer PU 
Kalkning af kirken færdiggøres i næste uge.


Kontaktperson:
- Vikar
	- Orientering 

1: Sanger:  4 gange - Organist: 1 gang. 
	En kirkegårds hjælper er ansat 15 timer pr. uge 
	udflugt er under planlægning



Personale:
1. - Orientering 

1: Nyt lydanlæg er opsat og det virker fantastisk. 



Kasserer:
1.



Evaluering:
1.- Siden sidst 
Orienterings aften: godt fremmøde, der kom gode input til rådet.  
Altergang er meget trygt her hos os, når der skal tages corona hensyn. 


Udvalgene:
1.- Gudstjeneste
2.- Aktivitet 
3.- Kirkegård
4.- Blad. Deadline 1/7
 
1:
2:
3:
4: Bladet er færdigt. 


Evt.



Næste møde: 
ons 19/8 kl. 19 forsamlingshuset 











Godkendt:

