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Menighedsrådsmøde
Mandag den 24. april 2017 kl.18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Susanne Dalsgaard, Grethe Seierup, Kristian Værge,
Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Hanne Pedersen, Laila Wöhlk, Kirsten Ebbesen, Karin Rank
Gottlieb, Rita Skov Possienke, CT (ref)
Afbud: Lars Lindgrav Sörensen
Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Protokollen fra sidste møde blev godkendt og underskrevet
Pkt.2.
Økonomi
Årsbudget blev gennemgået. Anlægsønsket til udbygningen af det nye dåbshus forhøjes til
1.940.000 da Sakristiet ifølge provstiudvalget skal gøres ca. 9m2 større.
Mål og visioner blev gennemgået og godkendt med følgende kommentarer:
Sidste sætning i visioner rettes til: Aktiv indsats for at inddrage de nye kvarterer i vores
arbejde gennem arrangementer.
Med ovenstående ændringer blev nedenstående budgetbidrag godkendt
Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13514518, Budget 2018, Bidrag budget afleveret d. 2404-2017 16:05
Pkt.3.

Udvalg

APV-udvalg
Der afholdes ifølge Grethe Seierup APV-møde i nærmeste fremtid: Forslag om en selvkørende
katafalk behandles på det kommende møde.
CT undersøger status på plantekasser.
Sognegårdsudvalg
Der skal indkøbes og opsættes bogkasser på det nye præstekontor
Lejeaftale ændres vedr. dåbs arrangementer således at brugerne skal betale 200 kr. for strøm og
300 kr. til rengøring af køkkenet i fald der er tale om madlavning i køkkenet.
Kirke og Kirkegårdsudvalg
Der er hjemtaget tilbud på nyt lydanlæg til Kirken. Der tale om 2 løsningsforslag og disse skal
gennemgås af præsterne inden der besluttes, hvilket løsning der skal vælges.
Pkt.4.

Præstenyt

Et forslag om at fremstille Dåbsservietter som dåbsbørnene får med hjem blev vedtaget.
Udgifterne dækkes af kirkekassen

Pkt.5.

Medarbejdere

Medarbejdernes hovedferie er fastlagt og ferieplanen blev omdelt.
Pkt.6.




Pkt.7.

Eventuelt
Præsterne kommer med et udspil til fremtidens Skærtorsdagsarrangement - kirke/spisning
Frivilligeudflugt er fastsat til den 8. juni
Jørgen er indkaldt til repræsentantskabsmøde i højskoleudvalget

Næste møde

22 maj
14 juni

Debat på programmet

