
Tinglev menighedsråd

Ordinær Menighedsrådsmode.

Tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.00 i Den Gamle Skole

Deltager: Jette Matthiesen, Gertrud Matthiesen, Haldis Nedergaard, Søren Wogensen,
Gunnar Matthiesen, Gunnar Weber

Afbud: Kurt Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Meddelelser fra Aabenraa Provsti. Haldis orienterede

Kursus i brug af den digitale arbejdsplads
Aflyst.

Uddannelse af lægfolk som kan forest
Gudstjenester ved ferie eller syg m.m.
Der er op nuværende optaget 2, s
denne gang kommer der ikke flere med.

Team Vest møde den 13. april 2021, for
nye formænd, næstformænd og præster.
aflyst

Konsulentrunde 27. og 28. april 2021.

Opkrævning til MenighedsrdsbIadet.

3. Meddelelser fra Stiftet.

Brev omkring afløser præst i Sørens I sognepræstens studieorlov afløser
orlovsperiode. Liselotte Kirkegaard.

Stiftsdagen udsat til 19. marts 2022



4. Kasserer/Regnskabsfører.

a. Budget 2022 Gunnar Weber orienterede om oplæg til
budget 2022. Bidrag til budget afleveret
den 19-04-2021 12:36 er godkendt.

b. rv1nedsbalance Gunnar orienterede om kvartalsrapport.

c. Gennemgang af debitorliste Debitorlisten har en saldo p Ca. 40.000,
hvoraf en stor del hidrører fra den tyske
menighed til forfald senere p måneden.
7 debitorer skal have brev om, at
pasningen af de respektive gravsteder
risikerer at ophøre p grund af
manglende betaling.

d. Ansøgninger Ansøgning om adgang til kirke.dk for
menighedsråd og ansatte. Pris: 3.700 kr.
Prøve - abonnement.

5. Kirke & Kirkegrdsudvalg.

Orientering ved formanden. Haldis orienterede om arbejde udført p
kirkegården. Tree Care har været p
besøg og kommer igen og rådgiver om
pleje af træer p kirkegården. En
uklarhed omkring takst for et gravsted
erhvervet af ikke-medlem af Folkekirken
udredes af Haldis sammen med Claus.

6. Præstegrdsudvalget

Orientering ved formanden. Gunnar orienterede om skrivelse fra
Landbrugsstyrelsen vedr.
bortforpagtning af et stykke jord.

7. Kirke & Kulturudvalget.

Orientering ved formanden. Gertrud orienterede. Kirle- og
kulturudvalget havde møde før jul.
Koncert med Anne Dorthe Nlichelsen blev
aflyst og pengene refunderet til dem, der
havde købt billet. Vi håber, at vi i løbet
af sommeren kan have arrangementer i
kirkeligt regi igen.



8. Kontaktperson. MUS afholdt med Ole, Doris og Claus i
forlængelse af personalemøde. Der er
taget hånd om ferieplanlægning for
organist og kirkesanger, idet
kirkegrdslederen har aftalt ferie med de
ansatte p kirkegården.

9. Sognepræsten.

a. Konfirmation 2021 Konfirmation afholdes 19.-20. juni.
Stillingen i Ravsted med forpligtelse til at
varetage opgaver i Tinglev er opslået
med ansøgningsfrist 3. maj. Fra 21. april
er vi tilbage ved de restriktioner for
gudstjenester og kirkelige handlinger, der
gjaldt frem til jul.

10. Byggeplaner.

a. Tilladelse til sognehuset ligger stadig Haldis orienterede.
ved stiftet.

b. Kapel Der er indhentet overslag over udgifter til
etablering af køl p kapel. Der oprettes
digital byggesag.

c. Byggeudvalget, bestående af Kurt Haldis udtræder af byggeudvalget.
Jensen, Søren Wogensen, Haldis Gunnar Matthiesen indtræder i stedet.
Nedergaard. Det er vigtigt, at alle medlemmer af

byggeudvalget indkaldes til alle møder.
Anmoder om, at udvalget udvides med
Kasserer og Kirkegrdsleder i
forbindelse med udbygning af kabel.

11. Personalerepræsentant. Sandra Bundgård blev valgt til
medarbejderrepræsentant, da der

Ny valgt Sandra Bundgård. tidligere p året blev afholdt
med arbejde rm øde.

12. Eventuelt. Intet.
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