Menighedsrådsmøde 13. august 2020 kl. 19,00 i graverkontoret
Alle er velkomne
Referant:
Tilstede: Inga, Hanne, Lene. Brian, Jørgen, Lars og Helle
Ikke til stede:
Afbud:
Pkt. Dagsorden
Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2
a) Der er kommet nyhedsbrev, Lars
Formandens beretning
a) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden
arkiverer det.
b) regnskabsinstruks
b) menighedsrådet har underskrevet
3
a) Gennemgået
Punkter til menighedsrådets
b) Vi afventer udspil på projektbeskrivelse
Behandling og godkendelse
a) Kvartalsrapport
c) Tønning og træden repræsenteres af to
b) Opfølgning på besøg fra stiftet
medlemmer og en suppleant.
c) Vedtægt præstegårdsudvalg
Forespørgsel til PGU fra menighedsrådet i
d) Forslag til navn på pastoratet
Tønning og Træden: Vi mangler de
e) Orienteringsmødet
oprindelige vedtægter til sammenligning.
f) Konfirmander
d) Herfra foreslås navnet: Bakkelandets
g) Vedtægter for kasserer og regnskabsfører Pastorat, Kirkerne i Bakkelandet eller De
h) Menighedsrådsvalg
fem Kirkes pastorat.
j) Kirkesiden
e) Orienteringsmødet afholdes i kirken,
pga. regler om forsamling.
Arbejdsfordeling udarbejdes. Brian
orienterer om informationer. Hanne
informerer om valget og introducerer
budget. Inga fortæller om årets gang.
Jørgen fortæller om de problemer, der kan
opstå i forbindelse med Træden
kirkebygning.
f) Vi afholder konfirmanddag den 15.
august fra 9.30-14. Der aftales fordeling af
opgaver til konfirmationen den 29. august
klokken 9.30 og 11.15
g) Inga og Hanne udarbejder forslag til
vedtægter.
h) Det er en fejl, som vi har skrevet i
avisen, at valgkortet kommer med posten.
Der udarbejdes en valgliste elektronisk,
som bliver udgangspunkt for valget.
Opstillere skal på en liste, som Hanne
sørger for. Brian og Hanne sørger for
afstemningspapir med logo på.
i) Vi spørger konfirmandforældre om vi
kan få et billede til kirkesiden i Brædstrup
avis.
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Arrangementer:

5
6
a

24. september kl. 19.30 sangaften i Træden
kirke
28. oktober kl. 18.00 Kend din kirke
Tønning kirke
Sagslisten:
Orienteringspunkter:
Medarbejderrepræsentant

b
c
d
e
f
g
7
8
9

Præster
Kasserer
Kirkeværge - Tønning
Kirkeværge - Træden
Kontaktperson
PGU
Post:
Eventuelt:
Næste møde: 3. september

Menighedsrådet financierer en tur til
kirkegårdsmesse på Mors

Hanne Abildgaard Svendsen

Brian Hedevang

Lene Christensen

Jørgen Dahl
________

Hele Margrethe Krogh

Inga Pedersen

