
Tinglev Men ighedsråds

Ordinær Menighedsrådsmøde

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19.00 i Den gamle Skole.

Deltager: Sandra Bundgaard, Kurt Jensen, Jette Matthiesen, Gertrud Matthiesen,

Haldis Nedergaard, Søren Wogensen, Gunnar Weber, Gunnar Matthiesen

Afbud: Claus M. Schøtt

Dagsorden:

1. Godkendelse af Dagsorden. Dagsorden godkendt

2. Meddelelser fra Formanden.

a. kirke- og kirkegårdssyn 4 maj 2022 Anmærkninger fra rapport fra provstesyn blev

gennemgået og drøftet. Der tages hånd om, hvad der
Rapport udsendt

er nævnt i rapporten. Ud over det, der er nævnt i

rapporten, blev det foreslået, at der sættes en

varmepumpe op i mandskabsfaciliteterne.

Div. Meddelelser fra DAP videre sendt
Orientering givet.

3. Meddelelser fra Stiftet

Div. Meddelelser fra Dap udsendt. Orientering givet.

4. Kasserer/Regnskabsfører.

a. Månedsbalance Orientering ved kassereren. Fra Civilstyrelsen er der

givet tilladelse til at ophæve Fru Johannsens Legat.

Pengene øremærkes til udsmykningsformål.



b. Budget fremsendt.

Der skulle have været indvendinger inden den 10. Budgetbidrag afleveret den 10-5-2022 kl. 13.05

maj 2022. Godkendt

5. Kirke- og Kirkegårdsudvalg.

a. Orientering formand/kirkegårdsleder. Orientering ved formanden. Forhold omkring

gravsten, der kan vippe, blev drøftet — og i

forlængelse heraf forhold omkring vedligehold på

berørte gravsteder.

6. Præstegårdsudvalget

Orientering ved formand Orientering. Der mangler at komme endnu et tilbud

vedr. anlægsarbejde i haven ved embedsboligen.
a. Præstegårdshaven.

Andet arbejde udføres senere på året af personalet

på kirkegården.

7. Kirke- og Kulturudvalget.

Orientering ved Formand. Orientering om afholdt forårskoncert. God aften med

godt fremmøde. 9. juni afholdes børnegudstjeneste v.

Signe Bøje Sahner. Der arbejdes med at få etableret

et førstehjælpskursus. Forhold omkring tilkørsel til

kirkegårdens mandskabsfaciliteter blev nævnt, da der

er nogle forhold, der skal afklares.

a. Konfirmation og billeder. Forhold omkring fotografering drøftedes.

8. Kontaktperson.

Orientering ved kontaktperson. Der afholdes personalemøde på fredag.



9. Sognepræsten. Orientering om forskelligt. I forbindelse med

ansættelse som feltpræst besøges

Efterretningsregimentet i Varde. Konfirmation forløb

planmæssigt, og så er sognepræsten fritaget for

begravelser/bisættelser maj måned ud på grund af

varetagelse af opgave for stiftet i forbindelse med

stiftets jubilæum senere på året.

10. Byggeplaner:

Har Rykket for om der er kommet noget fra de Orientering ved formanden.

konsulenter som skulle spørges igen.

11. Personalerepræsentant. Fra personalerepræsentanten blev fortalt om, at

elever fra skolen holdes pause ved

mandskabsfaciliteterne. Dette skal der sættes en

stopper for.

12. Eventuelt.

Næste møde 14 juni 2022 kl. 19

Lukket møde ja Nej x

Dagsorden 9. maj 2022 HN Møde slut kl. 20.59 Referat: SW


