Menighedsrådsmøde 24. oktober 2019 kl.19,00 i Graverkontoret, Petroleumsstræde 3A, Træden.
Alle er velkomne
Referant:
Tilstede: Jørgen, Brian, Inga, Lene, Lars og Helle
Ikke til stede: Hanne
Afbud:
Pkt. Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2
Formandens beretning:
a) Præstevikar
b) Forslag til ændring af præstestilling
c) Foto og databeskyttelse
d) Kirkens korshær
e) Menighedsrådsvalg 2020
f) Indbydelse efterårsmøde
g) Træden kirkegård

3

Punkter til menighedsrådets
Behandling og godkendelse:
a) Budget 2020
b) Kvartalsraport
c) Forretningsorden
d) Træden kirketårn
e) Gelænder i Tønning kirke
f) Konfirmander
g) Lokalnyt
h) Menighedsmøde 7. november
i) Gudstjenesteplan
j) Folder/brochure
k) Kalendere
l) Kirkesiden
m) Julefrokost

4

Arrangementer:
Sangaften 31. oktober
Menighedsmøde 7. november

5
a

Orienteringspunkter:
Medarbejderrepræsentant

b

Præst

c

Kasserer

Referat
Dagsorden godkendt
a) Helle bliver til 14. februar 2020
b) Forslag om ændring af 75% præst til
100% præst
c) Der spørges inden billeder
offentliggøres
d) Takker og inviterer
e) procedure fremlægges
f) intet
g) Lars har lavet en ny tegning, der
forventes fremlagt på provstiudvalgsmøde
den 15. november
a) Budget 2020 godkendes
b) Kvartalsrapport fremlagt
c) Forretningsorden gennemgåes af Brian
og formanden
d) Der er sendt anmodning til Stiftet.
e) Tilbud videresendes til provstiet
f) Med menighedsrådets godkendelse,
flyttes konfirmationen den 3. maj efter
anmodning til Tønning Kirke.
g) Der sendes et donation til Lokalnyt. Der
skrives indlæg til næste nummer.
h) Der annonceres med tarteletter og
tilmelding. Menighedsrådet sørger for det
praktiske. Inga skriver til m-råd om
tilmelding
j) Intet
i) December 2019 er planlagt
l) Er på trapperne
m) Vi planlægger julefrokost næste gang
Træden Kirke klokken 19.00 – noteres i
avisen og sættes på FB

Lars har været på grankursus. Der er
plantet træer på plænen ved sognehuset og
på plænen i Tønning.
Vi tager på konfirmandtur. Allehelgen er
aftalt med graver og organist.
Intet

d

Kirkeværge - Tønning

e

Kirkeværge - Træden

f

Kontaktperson

g

PGU

6
7
8

Post:
Eventuelt:
Næste møde: 21. november

Der er styr på lugerne – de bliver
fuglesikret
Lene spørger om hendes far kan lede efter
skelpæle med metaldetektor.
Mus-samtaler er i gang. Der kommer dato
for medarbejdermøde – besluttes ved næste
møde.
Der arbejdes videre med provstiets
konfirmandregnskab.
Tegninger vedr. udvidelse af sognehuset
sendes rundt.
Der arbejdes på at holde invielse af den
nye præstbolig.
Nye ejere af Grædstrup præstebolig pr. 15.
november.
Intet
Intet
Godkendt

Hanne Abildgaard Svendsen

Brian Hedevang

Lene Christensen

Jørgen Dahl
________

Hele Margrethe Krogh

Inga Pedersen

