
Menighedsrådsmøde 22. maj 2019 kl. 19,00 i Graverkontoret, Petroleumsstræde 3A, Træden. 

Alle er velkomne 

Referant: Lone 

Tilstede: Hanne, Lene, Inga, Brian, Lars og Lone 

Ikke til stede: 

Afbud: Jørgen 

Pkt. Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

2 Formandens beretning: 

a) Ansøgninger 

b) Gelænder 

c) Hospice, Nim menighedsråd, 

guldkonfirmander 

 

a) Ansøgninger til reparation af 

Træden kirketårn, samt kalkning 

indvendig i Tønning kirke, indsendt 

til provstiet 

b) Ansøgning indsendt til provstiet 

c) Vandringsturen m Hospice aflyst. 

Nim MR planlægger at gå 

pilgrimsvandring søndag d. 30. juni 

og skal synge i Tønning kirke. 

Guldkonfirmander fra Træden 

kommer lørdag d. 29. juni og ser 

kirken 

3 Punkter til menighedsrådets 

Behandling og godkendelse: 

a) Kvartalsrapport 

b) Budget 2020 

c) Varmestuen Horsens 

d) Kirkesangbogen 

e) Mobile pay 

f) Konfirmander 

g) Udflugt 

h) Kirkesiden – hvornår –hvem 

i) Afsked med Lone 

j) Referater på lokal hjemmeside 

 

a) Godkendt 

b) Budgettet fremlagt 

c) Inga kontakter varmestuen og beder 

om en kopi af partnerskabsaftale, 

som blev godkendt af MR d. 6/10-

2016. 

d) Vi ser tiden og priserne an 

e) Oprettelsen er undervejs 

f) MR har drøftet, hvorvid udgifter 

for konfirmander skal føres til 

Tønning-Træden kirkekasse i stedet 

for PGU i Brædstrup.  

g) Inga og Brian planlægger udflugt 

h) MR overvejer, hvem der overtager 

posten efter Lone. Aftales på næste 

MR-møde 

i) MR planlægger afskedsreception i 

Træden forsamlingshus efter 

gudstjenesten d. 7. juli. 

Forsamlingshuset er booket.  

j) MR beslutter at offentliggøre 

referaterne fra MR-møderne på 

tønning-træden.dk fremadrettet. 

4 Arrangementer: 

a) Fællesspisning 

 

a) Lars søger for et bord, hvis det 

skulle regne. MR sørger for 

drikkevarer. MR mødes 17.30.  

5 Sagslisten:  

6 Orienteringspunkter:  



a Medarbejderrepræsentant - Det gamle rønnebærtræ op til 

Træden kirke er råddent og fjernet. 

I stedet er plantet et dværg-agnbøg-

træ.  

- Stenhuggere fra Nørre Snede 

kommer og undersøger gravsten og 

giver et bud på, hvad det kommer 

til at koste at sikre hver enkelt sten.  

 

b Præster - Lone er tilbage på fuld tid igen pr. 

1. juni 

c Kasserer - Se ovenstående punkter mht. 

økonomi 

d Kirkeværge – Tønning - Lene har svaret på henvendelse 

ang. Evt. planer om at ændre 

konfirmationstidspunktet fra 7. til 

8. klasse. Svaret fra MR lyder, at 

der på nuværende tidspunkt ingen 

planer er om at ændre tidspunktet, 

men at vi selvfølgelig ikke kan 

forudsige, hvad fremtidige MR 

beslutter. Dog er det således, at en 

beslutning om dette først kan træde 

i kraft 5 år efter, at beslutningen 

om ændringen er taget. 

e Kirkeværge – Træden - intet 

f Kontaktperson - MR afventer vikarliste fra 

Brædstrup MR. Den er under 

udarbejdelse 

g PGU - Der blev orienteret fra sidste møde, 

samt fra ekstraordinært møde 

7 Post:   

8 Eventuelt:  

9 Næste møde: 20. juni 2019 kl. 20.00  

 

 

 

Hanne Abildgaard Svendsen 

Lene Christensen 

  ________ 

   

    

Brian Hedevang 

Jørgen Dahl 

Lone Slot Nielsen 

 

Inga Pedersen 


