
Referat fra menighedsrådsmøde den 13/6 2019 
 
Tilstede: Ingelise Slente, Niels Erik Andersen, Steen E. Henriksen, Jeppe Sørensen, Erik 
Andersen, Ole Olsen, Linda Morgan Fischer, Astrid Johannessen samt Lisbeth Hansen 
Fraværende: Anne-Marie Østerholm Skriver og Marianne Olsen. 
 
  

1. Underskrift af referat samt godkendelse af dagsorden 
 
Referatet fra mødet i maj måned kan ikke underskrives, da det ikke er med til 
mødet. Dagsorden er godkendt. Referat fra mødet den 19/3 2019 ændret, 
hvorfor dette underskrives på ny. 

 
 
2. Orientering 
 

 Der er rette henvendelse ang. flytning af urne. Dette vedtages af 
kirkegårdsudvalget. Ønsket er imødekommet 

 Minihåndbøger er på vej. 

 Børneattester er kommet retur uden bemærkninger. 

 Der er kommet pris på kalkning af kirken udvendigt. 282.000,00 kr. incl. 
moms. Evt. kalkning indvendigt i kirken – her skal Nationalmuseets 
kalkningstjeneste ind over. Men et tilbud på pletkalkning og rep. af løse 
områder lyder på 48.000,00 kr. incl. moms 

 Der blev spurgt om præsten har fast træffetid – hvortil svaret er nej lige pt. 
Måske dette ændres senere. 

 På kirkegården er der plantet sommerblomster, Hæk og kanter klares i 
næste uge. Det kan mærkes, at det er afgivet timer til Præstegården. 
Tidligere leverandør af blomster er mistet – ny er fundet 

 Kaffelaugets fremtid drøftet 

 Der er kommet ønske fra menigheden om, at dagen i kirkeåret nævnes ved 
indgangsbøn. Jeppe taler med kirkesanger. 

 Næste års konfirmandundervisning bliver onsdag 14-15:30 og fredag fra 8 – 
9.30 og andet hold 12 – 13.30 

 Der blev orienteret om Landemode og Landsmødet 

 Næste års minikonfirmandundervisning ligger torsdag – undervisningen kan 
evt. deles til 2 perioder således de to store højtider inddrages i naturligt i 
undervisningen – Jul og Påske 

 
3. Budget 2020 

 
Budgettet for år 2020 blev gennemgået og er vedtaget af menighedsrådet og 
afleveret med tidsstempel: Tingsted Sogns Menighedsråds, CVR-nr. 44732416, 
Budget 2020.Bidrag budget afleveret den 13-6-2019 kl. 21:13 
Behandlingen af budgettet er afsluttet kl. 21.20  

 
3a. Vikar for kirkesanger 



 
Der påsættes vikar efter behov. 
 
3b. Fuld maling af konfirmandstuen. 
 
Ændring af tidligere beslutning om maling af bagvæg til maling af alle vægge i en 
hvid nuance. 
 
4. Møde med beboerforeningen i efteråret. 
 
Jeppe tager kontakt til formanden for beboerforeningen hun hedder Jette. Der 
aftales møde den 24/10 2019 kl. 19.30 – 21.30 
 
5. Dato for offentligt orienteringsmøde. 
 
Mødet afholdes søndag den 11/8 2019 efter gudstjenesten klokken 10.00. Der 
serveres kirkekaffe den dag. 
 
6. Skal vi have besøg af gudstjenesteudvalget? Røres der mon ved 

nadveren? 
 
Ja det skal vi. Jeppe aftaler møde ved et kommende rådsmøde. 
Vi talte om udmeldingen om nadveren fra prædikestolen – oplyse om, hvornår vi 
går til alter. 
Lisbeth uddelte et forslag til ændret nadverritual – dette kan bruges som oplæg 
senere. 
 
7. EVT. 
 

 Der er kommet svar retur fra Provstiudvalget ang. dækning af udgifter til 
ved præsteskriftet. Der dækkes 232.923,11 kr. 

 Ole kontakter Positiv Rengøring for at få pudset vinduer udvendigt i 
Præstegården efter endt kalkning og maling af vinduer. 

 
 
Referent: Lisbeth 

 


