
Tinglev Menighedsråd. 
 

Ordinær Menighedsrådsmøde 
 

Tirsdag den 19 oktober 2021 kl. 19.00 i Den gamle skole. 
 
 

 
Deltager: Kurt Jensen, Jette Matthiesen, Gertrud Matthiesen, Haldis Nedergaard, Søren 
Wogensen, Gunnar Matthiesen, Gunnar Weber, Claus M. Schøtt.  
 
 
 
Afbud: Sandra Bundgaard 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
 

 
Godkendt med en enkelt tilføjelse: Pkt. 4d. 

 
2. Meddelelser fra Aabenraa Provsti 
 
Div. Meddelelser videre sendt via mail fra 
DAP. 
 

 
Haldis orienterede om meddelelser fra 
provstiet. Herunder om meddelelser om 
GDPR. Referater, der sendes ud og lægges 
på hjemmesiden, vil fremover været uden 
menighedsrådsmedlemmernes fysiske 
underskrift. 
 

 
3. Meddelelser fra Stiftet. 
 
Div. Meddelelser videre sendt via mail fra 
DAP. 
 

 
Haldis orienterede om meddelelser fra stiftet.  

 
4. Kasserer/Regnskabsfører 
 
 
a. Kvartalsrapport 
b. Debitorliste. 
c. Godkendelse af endeligt budget 
 

 
a. Gunnar Weber orienterede om 

kvartalsrapport. Regnskabsføreren 
har gjort opmærksom på, at der er 
god luft i budgettet til nyanskaffelser, 
som ellers var planlagt til 2022. 
100.000 kr. øremærkes til indvendig 
kalkning af kirken.  

b. Debitorliste gennemgået. En ubetalt 
regning på 1.131 kr. eftergives, da 
ingen pårørende til at betale findes. 

c. Endeligt budget afleveret den 19-10-
2021 08:02 godkendes. 
 Med forbehold i henhold til aftale fra 
budgetsamråd i august 2021, hvor 
1.440.000 kr. til afdrag på lån til ny 



sognegård skulle tages ud af budget 
2022. 

 
 
5. Kirke- & kirkegårdsudvalg. 
 

 
Orientering fra Haldis. På kirkegården er man 
begyndt at grandække. 
 

 
6. Præstegårdsudvalget. 
 

 
Orientering fra Gunnar Matthiesen. 

 
7. Kirke- & Kulturudvalget. 
 

 
Møde afholdt 13. oktober i kirke- og 
kulturudvalg. God koncert med Fangekoret, 
afholdt 25. september. Der arbejdes på et 
foredrag efter nytår. Sangaften senere på 
efteråret med kaffe bagefter. 7. december 
kommer musikskolen på besøg. Juletræ 
hentes d. 10. december. I januar afholdes 
nytårskoncert med Anne Dorthe Michelsen. 
 

 
8. Kontaktperson. 
 

 
Orientering om, at en medarbejder på 
kirkegården har opsagt sin stilling og afvikler 
pt. ferie. Sidste arbejdsdag er 31. oktober. 
 

 
9. Sognepræsten. 
 

 
31. oktober afholdes BUSK-gudstjeneste. 7. 
november afholdes Alle Helgens-
gudstjeneste, hvor sognekoret medvirker. 
Invitationer udsendt til de pårørende. 14. 
november afholdes Hubertus-gudstjeneste. 
Sognepræsten sørger for pynt til kirken. 
Julegudstjeneste med skolen afholdes 21. 
december. 
 

 
10. Byggeplaner. 
 

 
Haldis har talt med arkitekten. Han kommer 
på besøg 25. november til nærmere 
drøftelser vedr. byggeriet. 
 

 
11 Personalerepræsentant. 
 

 
Intet. 

 
12. Eventuelt. 
 

 
Næste møde tirsdag den 16. november 2021. 

 
Lukket møde  Ja X  Nej  Møde slut kl. 20.25          Referat: SW 
Dagsordenskabelon 05-05-2021HN  


