
 

 

Menighedsrådsmøde 20. juni 2019 kl. 20,00 i Graverkontoret, Petroleumsstræde 3A, Træden. 

Alle er velkomne 

Referant: Lone 

Tilstede:Lene, Jørgen, Brian, Inga og Lone 

Ikke til stede: 

Afbud: Hanne, Lars 

Pkt. Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Formandens beretning: 

a) Sikring af gravsten 

a) Formanden orienterer om priser på 

stensikring. Behandling og 

godkendelse udsættes til efteråret. 

3 Punkter til menighedsrådets 

Behandling og godkendelse: 

a) Godkendelse af budget 2020 

b) Synsrapporter 

c) Jesus på fængslet 

d) Brochurer 

e) Kirkesiden 

f) Varmestuen 

g) Udflugt 

h) Afskedsreception 

a) Tønning-Træden Sognes 

Menighedsråd, CVR-nr. 40676228, 

Budget 2020, bidrag budget 

afleveret d. 27-05-2019 08:41 

b) Tønning kirke: Østvindue i 

værksted udskiftes, samt 

nedløbsrør udbedres i 2019. 

Træden kirke: sugfjæl på kor 

males, understrygning i kor 

eftergås. Værksted i Træden: 

vindue mod øst skal have skiftet 

glas, ny glasliste og gummifuge, 

tagpap sættes på plads. 

Graverkontor i Træden: afslag 

omkring sålbænke repareres på 

vestgavl. Evt. udførelse af rille i 

sålbænk for afledning af vand, 

fjeder i loftslem justeres, 

gummifuge i sokkelfuge i 

handicaptoilettet udbedres. 

Kirkegården i Træden:portpiller 

ved indgang ved sv; fuger repareres 

og top på portpiller støbes ud, 

revner i mur mod nord og vest 

repareres (kirkegårdsmur) 

c) MR håber, at deltagelsen herfra i 

eventet Jesus på fængslet fortsætter 

også med den nye præst 

d) MR tager færddigørelsen af den 

planlagte nye brochure op igen til 

august. 

e) Fra næste MR-møde i august 

kommer kirkesiden på som et fast, 

fælles punkt, og udarbejdes herefter 

ved MR-møderne. 

f) MR vedtager at leve op til den 

indgåede aftale med varmstuen om 

betaling af fast årligt beløb. 

g) 18. august: udvalg for personaletur 

foreslår tur til Thorsager kirke, 

samt Gl. Estrup med frokost 

h) Planlagt 

4 Arrangementer: 

a) Fællesgudstjeneste I pastoratet i 

 Sdr. Vissing 

a) D. 3/10  

b) Eigil Holm engageret.  

c) ”Dotnote” engageret. 



b) Menighedsmøde 7. november 

c) ”Dotnote” 18. december 

5 Orienteringspunkter:  

a Medarbejderrepræsentant Ikke tilstede 

b Præster Aftale med Tønning-Træden friskole om 

årets konfirmander indgået. Lone sørger 

for at aflevere aftaleplan mv. inden sin 

afgang til MR og kordegn. 

c Kasserer Ikke tilstede 

d Kirkeværge - Tønning God fællesspisning ved Tønning kirke 

afholdt d. 18.06.19 

e Kirkeværge - Træden Jørgen efterspørger svar fra provstiet på 

ansøgning om reparation af kirketårnet i 

Træden. MR afventer stadig svar fra 

provstiet. 

f Kontaktperson Ferie meldes ind til regnskabsfører. 

g PGU Mødereferat fra mødet d. 13. juni fremlagt. 

7 Post:  Indvitation til arrangementet ”Kirkens 

forum” fremlagt, 26. september.  

8 Eventuelt:  

9 Næste møde: 20. august 2019  

 

 

Hanne Abildgaard Svendsen 

Lene Christensen 
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Brian Hedevang 

Jørgen Dahl 

Lone Slot Nielsen 

 

Inga Pedersen 


