Menighedsrådsmøde 3. september 2020 kl. 19.00 i Graverhuset
Alle er velkomne
Referant:
Tilstede: Jørgen, Lene, Brian, Hanne, Lars, Inga, Helle
Ikke til stede:
Afbud:
Pkt. Dagsorden
Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
2
Gelænderet er færdigt til opsætning. Vi
Formandens beretning
a) Mogens Svenning
afventer nationalmuseet godkendelse
b) Budgetsamråd
a) Der er målt op vedr. tårn
c) Ove Broe Henriksen
b) De ansøgte beløb til messehagler og
d) Provstiarrangement
omlægning af Træden kirkegård er afvist.
e) Ansøgere
Der skal bruges af egne frie midler.
c) Kirkesyn, O.B.H. kommer den 17.
september klokken 15.30 i Træden. Der
fortsættes til Tønning.
d) 2. oktober-fest er aflyst
e) Biskoppen kommer den 8. sep. klokken
17.00, med spisning.
3
a) Der er lavet forslag til stemmesedler.
Punkter til menighedsrådets
Der laves en skrivelse til alle
Behandling og godkendelse:
a) Valgforsamling
stemmeberettigede i e-boks
b) Revisionsprotokol (bilag)
Valget afholdes i Træden forsamlingshus.
c) Vedtægter for kasserer (bilag)
Valgbestyrelsen holder møde den 7. sept.
d) Vedtægter for regnskabsfører (bilag)
klokken 17.00
e) Vedtægter for PGU
b) Revisionsprotokol godkendes og
f) Brochure
underskives.
g) Mobilpay
c) Tilrettet og godkendt
h) Dåbsklude
d) Tilrettet og godkendt
i) Kirkesiden
e) Vi tilstræber at der liver valgt to
j) Datoer for mr-møder i november
medlemmer til PGU og sikrer at der møder
k) Høst
én op til møderne. Andre vedtægter
l) konfirmander efterår 2020
godkendt.
f) Billederne udskiftes. Der afholdes møde
den 23. sept. klokken 13.00.
g) Hanne går videre med det.
h) Vi tager det op med den nye præst.
i) Vi afventer konfirmandbilleder fra
fotografen
j) Konstituerende m-møde flyttes til den
12. nov. (farvel og goddag)
18. nov. er der konstituerende møde i
pastoratet, i Sdr. Vissing.
k) Der pyntes op torsdag og lørdag
l) Konfirmandstart koordineres med
pastoratets andre præster.
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Arrangementer:
Sangaften I Træden kirke den 24. September
kl. 19.30 – Annette og Thorkil
Kend din kirke Tønning kirke den 28.
oktober kl. 18,00 (kort andagt)
Julekoncert i Tønning kirke den 19.
november kl. 19.30 med Zenobia
Sagslisten:
Orienteringspunkter:
Medarbejderrepræsentant
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Præster
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Kasserer
Kirkeværge - Tønning
Kirkeværge - Træden
Kontaktperson
PGU
Post:
Eventuelt:
Næste møde:

Arrangementerne tager udgangspunkt i de
gældende regler og kan ændres, hvis der
opstår nye tiltag.

Hækarbejde er godt i gang. Graverne
sørger for gravstenssikring. Pris på
havetraktor hentes.
Konfirmationerne vel gennemført. Julen
står for døren… Hvad gør vi?
Intet
Intet
Intet
Brian har været til møde om arbejdsmiljø.
Gennemgået dagsorden fra sidste møde

Torsdag den 22. oktober klokken 19.00

Hanne Abildgaard Svendsen

Brian Hedevang

Lene Christensen

Jørgen Dahl
________

Hele Margrethe Krogh

Inga Pedersen

