
Tinglev menighedsråd

Ordinært menighedsrådsmøde

Tirsdag den 15. november 2021
Kl. 19 i Den gamle Skole.

Deltagere: Kurt Jensen, Gertrud Matthiesen, Haldis Nedergaard, Søren Wogensen, Gunnar
Matthiesen, Gunnar Weber, Claus M. Schøtt

Afbud: Jette Matthiesen, Sandra Bundgaard

Dagsorden: Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt

a. Mødeplan for 2023. Fast mødetidspunkt fastholdes for 2023:
den 3. tirsdag i måneden; dog med
forbehold for uge 7 og 42 af hensyn til
eventuel ferie.

2. Meddelelse fra Aabenraa Provsti og Formanden har orienteret om meddelelser
Haderslev Stift pr. mail.

Formand og næstformand for Tinglev Indre
Mission har bedt om et møde med
menighedsrådet vedr, betaling for ln af
Den Gamle Skole. Mødet afholdes mandag
d. 28. november kl. 10.

3. Valg for i r af:

Nuværende

Formand Haldis Nedergaard Genvalg

Næstformand Gertrud Matthiesen Genvalg

Kirkeværge Kurt Jensen Genvalg

Kasserer Gunnar Weber Genvalg

Mødesekretær Sognepræsten Genvalg

Kontaktperson Søren Wogensen Søren Wogensen
Kontaktperson til kirkegård Gertrud Matthiesen



Underskriftsberettigede Gunnar Weber/Haldis Genvalg
Nedergaard

Præstegrdsudvalget Gunnar Matthiesen Jette Matthiesen

Bygningssagkyndig Ejnar Matthiesen Genvalg

5. Kasserer/regnskabsfører. a) Orientering ved kassereren. Det ser
fint ud, og vi holdes os til den i

a. Kvartals regnskab budgettet fastsatte procentsatser p
de forskellige poster. Debitorlisten er

b. Kollekt 2023 gr til julehjælp. meget lang, men det er der en god
forklaring p. Der kommer penge ind

c. Julehjælp. (har været i Ugebladet) hver dag, idet mange beløb endnu
ikke er forfaldne til betaling.

d. Betaling af honorar til
menighedsrdsmedlem. b) Kollekt 2023 gr til julehjælp.

c) Julehjælp koordineres med
kommunen af sognepræsten.

d) Vi fortsætter uændret med honorar
efter idrætscirkulæret. Formanden
overgår til idrætscirkulæret pr. 1.
januar 2023.

6. Kirke & Kirkegrdsudvalg.
Orientering ved kirkegrdsleder Claus M.

Orientering ved udvalgets formand! Schøtt. Der er godt gang i grandækning.
kirkegrdsleder Ca. 2/3 er grandækket. Der arbejdes videre

med vandingsanlæg til kirkegården.

7. Kirke & Kulturudvalg. Orientering ved Gertrud. Der bliver ikke
Orientering ved udvalgets formand fælles afhentning af juletræ med den tyske

menighed. Der er ordnet levering af
alterbuketter hver fredag fra Klokkeblomst.
Fra sognekoret lyder det, at de er glade for
de måtter, de har fået, til brug ved
øvea ftn er.

Der er endnu ikke kommet voldsomt mange
tilmeldinger til jubilæumsgudstjeneste med
kirkefrokost og foredrag. Vi håber p flere.

Menighedsrdets julefrokost er fastlagt til 9.
december. Invitation sendes ud i løbet af f
dage.

8. Præstegrdsudvalg Intet at orientere om.
Orientering ved Gunnar Matthiesen



9. Kontaktpersonen. Orientering om deltagelse i kursusdag i
Kolding 3. november.

10. Sognepræsten. Orientering om Hubertus-gudstjeneste 13.
november. Fin aften i en flot pyntet kirke.

Orientering om samtale med Jonas fra
ChurchDesk. Skrivelse fra Jonas sendes
videre til MR til orientering.

11. Byggeplaner. Orientering ved Haldis om samtale med
provsten vedr, vores tilbygning til Den
Gamle Skole. Haldis sender tegning (med
rød tegl, hvidpudset og glasgang) til
provsten med resten af MR p som Cc.

12. Personalerepræsentant. Punktet udgår

13. Eventuelt. Varmepumpe fra kapel kan kun bruges til
køl. En ny koster Ca. 16.000 inkl.
montering.

Lukket møde_ ja _x Nej

Dagsorden. HN 7. november 2022 Møde slut: 20.07 Referat: SW


