
Tinglev Menighedsråd

Konstituerende menighedsrådsmode.

Tirsdag, den 17. november 2020

Kl. 19.00

i “Den gamle Skole”

Kirkevej 1, Tinglev

Deltagere: Doris Sommerlund (medarbejderrep.), Kurt Jensen, Jette Matthiesen, Gertrud
Matthiesen, Haldis Nedergaard, Søren Wogensen, Gunnar Matthiesen, Mary Juhl, Gunnar Weber,
Claus Schøtt (kirkegårdsieder)

Afbud: Arne Lunding

Afbud til mødet bedes givet søndag den 15. november til undertegnede eller kirkegårdsleder.

2.
Konstituering
Bilag til konstituering vedlagt.

Referat

Følgende punkter blev tilføjet dagsordenen: 4.c:
Gennemgang afdebitorliste, 5.b: Tilbud på
opgravning af allé-træer og genhusning af dem
samt fældning af birketræer på kirkegården, 9.b:
Julehjælp, 11 .c: Kapel. Med de ovennævnte
tilføjelser blev dagsordenen godkendt.

Konstituering foretaget i henhold til bilag herfor

Orientering om møde med provsten vedr.
lokalfinansiering af sognepræst i Ravsted med
bistand til Tinglev. Kassereren undersøger, hvad
vi vil være i stand til at bidrage med rent
økonomisk for at finansiere stillingen.

Dagsorden

1.
a. Godkendelse af dagsorden.

3. Meddelelser fra Aabenraa Provsti:

a. Div. meddelelser fra Provstiet

b. Møde den 11-11-2020 mere præst
for pengene. Provst, Søren og
Haldis

Orientering ved Haldis Nedergaard



Bilag til konstituering.

1. Afgørelse af spørgsmål om de valgte medlemmers valgbarhed.

2. Underskrift af menighedsrdsløftet, kun nyvalgte.

3. Valg af Formand:
Haldis Nedergaard er valgt

4. Valg af næstformand:
Kurt Jensen er valgt

5. Valg af kirkeværge:
Kurt Jensen er valgt

6. Valg af kasserer (den folkevalgte):
Gunnar Weber er valgt

7. Valg af sekretær:
Søren Wogensen er valgt

8. Valg af kontaktperson:
Søren Wogensen er valgt

9. Valg af underskriftsberettigede:
Formanden og kassereren er valgt

10. Valg af Bygningssagkyndig:
Ejnar Matthiesen er valgt

11.Valg af kirke- og kirkegrdsudvalg:
Valg af formand
Valg af 2 medlemmer fra rådet.
øvrige medlemmer: Kirkegrdsleder, Sognepræsten, Kirkeværge.
Som formand valgtes Haldis Nedergaard og som øvrige medlemmer valgtes: Jette
Matthiesen og Gunnar Weber

12. Præstegrdsudvalg:
Valg af formand
Valg af i medlem fra Rådet.
Som formand valgtes Gunnar Matthiesen og som øvrigt medlem Gertrud Matthiesen

13. Valg af kirke- og kulturudvalget:
Valg af formand
Valg af 2 medlemmer fra Rådet.
øvrige medlemmer Sognepræsten, Organisten.
Som formand valgtes Gertrud Matthiesen og som øvrige medlemmer valgtes Jette
Matthiesen og Gunnar Matthiesen

14. Valgudvalg:
Valg af formand
Valg af 2 medlemmer fra Rådet.
Som formand valgtes Gunnar Weber, og som øvrige medlemmer valgtes Gertrud
Matthiesen og Haldis Nedergaard



15. Fru Johannsens Fond:
Forslag; Forretningsfører Arne Lunding.
Arne Lunding blev valgt

16. Fastsættelse af honorarer:
Forslag: Formand vederlag uændret
RdsmedIemmer modtager vederlag efter idrætscirkulæret.
Uændret

17. Fastsættelse af mødedatoer for 2021:
Forslag: 19. januar, 16. februar (uge7), 16. marts, 20. april, 18. maj, 15. juni,
Sommerferie i juli måned, 17. august, 21. september, 19. oktober, 16. november,
december, hvis der kommer noget.
Lukkede møder efter behov.

18. Diverse:
Kristeligt dagblad bestilles til dem, der ønsker, p nuværende Gunnar Matthiesen.
Folkekirkens Nødhjælp: indsamling bibeholdes i kirken
Ældreeftermiddage: varetages af Gunnar og Anne-Marie i samarbejde med kirke- og
kulturudvalget
Kirkespalte til ugebladet: Fremadrettet samler Gertrud Matthiesen og Jette Matthiesen
FDF-kontaktperson: Søren Wogensen
Mærkedage: kontaktperson, sognepræsten p nuværende Haldis og Gertrud



4. Kasserer/regnskabsfører:

Kassereren orienteredea. Regnskab

Kassereren orienteredeb. Måneds Balance

c. Gennemgang afdebitorliste Kassereren orienterede om debitorliste, som er
taget til efterretning.

5. Kirke- kirkegårdsudvalg:

a. Orientering ved formanden Formanden orienterede. Grandækning er i fuld
gang. Museum Sønderjylland har afsluttet
arkæologiske undersøgelser, så der nu kan
bygges. Nationalmuseet har også afsluttet deres
undersøgelser. Carport er klar til opsætning på
kirkegården ved mandskabsfaciliteter.

b. Tilbud om opgravning af allé-træer og Tilbud indkommet på opgravning af allé-træer
genhusning af dem samt fældning med opbevaring i indslag. Tilbuddet rummer
birketræer på kirkegården også fældning af birketræer på kirkegården. Pris:

19.732 kr. (plus moms).

6. Præstegårdsudvalg:

Gunnar Matthiesen orienterede.a. Orientering ved formanden

7. Kirke- kulturudvalg:

a. Orientering ved formanden Der blev afholdt møde i udvalget forleden.
Gertrud har skrevet frem og tilbage med Jan
Andersen, der efter planen skal komme i Tinglev
Kirke torsdag d. 26. november.

Ældrecftermiddag i november udsættes til 9.
december. Ældreeftermiddag med julefrokost
kort før jul bliver med portionsanretning.
Juletræsafhentning sammen med den tyske
menighed er aflyst.

8. Kontaktperson

a. Orientering ved kontaktperson: Der har været afholdt MUS-samtaler.

Der har været afholdt MUS-samtaler
med personale.



9. Sognepræsten

a. Nytårsgudstj eneste: ikke tilladelse Efter lidt skriven frem og tilbage med biskoppen
er der givet tilladelse alligevel. Sognepræsten ftr

ti at ytte en. detaljerne på plads vedr, tidspunkt.

b. Julehjælp Julehjælpen koordineres med Lions. Søren og
Kurt tager sig af det. Fra Tinglev Sogn gives kun
til ansøgere bosiddende i sognet.

10. Personalerepræsentant Intet

11. Byggeplaner

a. Vores nye tegninger har ikke været på Byggetilladelse fra kommunen givet.
provstirnødet den 3-11-2020, forventer Udgravninger afsluttet. Blot afventer behandling
det er med den 1-12-2020 afprovstiudvalget samt stiftet.

b. Udgravninger afsluttet, vi må bygge. Udgravninger afsluttet.

c. Kapel Blåvand & Hansson kontaktes vedr, tilbygning til
kapel. Kurt Jensen tager kontakt til Blåvand &
Hansson desangående.

12. Eventuelt Haldis orienterede om arrangement 11. november
med kransenedlæggelse. Også ros for
arrangement i kirken 11. november om aftenen.

Lukket møde _Ja _X Nej
Dagsorden den 8-11-2020 HN. Mødet slut kl. 2 1.07 Referat: SW
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