Tilst- og Kasted Menighedsråd
Havkærvej 9, 8381 Tilst
Tlf: 8624 1881

4. april 2017

Fælles menighedsrådsmøde
Mandag den 20. februar 2017 kl.18.00 i sognegården.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard. Birte Giedekier, Grethe Seierup, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Laila
Wöehlk, Hanne Pedersen, Kirsten Ebbesen, Arne Antonsen, Karsten Jøker Hansen, Finn Bjerregaard Nielsen
Lars Lindgrav Sörensen, Karin Rank Gottlieb, Rita Skov Possienke. CT (ref)
Fraværende: Kristian Værge, Tenna Påhlman, Britt Mørch

Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Underskrives

Protokol fra mødet i september 2016 blev underskrevet og godkendt
Pkt.2.
Kirkeblad
Forslag til budget 2018
Kirkebladet uddeles fremover 3 gange om året. Sidetallet udvides til 20 sider mod de nuværende 16 sider. Bladet
dækker fremover 4 måneder af gangen.
Der skal fremover være mere focus på uddelingen. Modtages kirkebladet ikke meldes tilbage til LLS eller
CT/kirkekontoret.
Budgettet for 2018 fastholdes som budget 2017 med kr. 90.000 og med samme indbetaling fra Kasted som i 2017.
Pkt.3.
Sognegårdsudvalg
Forslag til budget 2018 blev gennemgået. Det forventes at der vil være færre indtægter, da sognegården ikke udlejes så
meget som tidligere.
Pkt.4.
Præsteboligudvalg
Forslag til budget 2018 blev gennemgået. Der afsættes kr. 30.000 til nye vinduer på Tilst Østervænge.
Der afsættes beløb til anskaffelser og vedligehold i præsteboligen på Langeløkke, bl.a skal de sternbrædder, der er
blevet skiftet males.
Der er provstisyn på boliger, sognegård, kirke og kirkegård i maj juni måned 2018, hvorfor menighedsrådet ikke også
holder det sædvanlige årlige syn.
Forpagtningsafgift budgetteres til kr. 64000

PKT.3.5
Stiftsøvrigheden har fremsendt en skrivelse med tilbud om uddannelse af frivillige, også menighedsrådsmedlemmer
tilbydes kursus mod betaling af kr. 1000 pr person
Skrivelsen tage med til et frivillighedsmøde
Grethe Seierup er interesseret i at deltage.
Pkt.4.

Præstenyt

Tilbud fra KirkeCare om medlemskab blev forelagt. Det blev besluttet at begge råd vil være medlemmer. KirkeCare kan
deltage i hjertestarterkurset.
Hjertestarteren placeres frem over udenfor sognegården i en hjertestarterkasse.
Konfirmation i Kasted kirke følger Lisbjerg konfirmationerne
Menighedsrådet gave til konfirmanderne uddeles Lørdag den 06.05. 2017 kl. 9.30 og kl. 11.00 af Birte Geidekier
Søndag den 07.05.2017 kl. 11.00 af Laila Wôhlk.
Den fri gudstjeneste i Domkirken er et tilløbsstykke
Der afholdes en Gasolingudstjeneste 27.april i Tilst kirke
Der planlægges Nadvergudstjeneste i Kasted over Karen Blixens Babettes gæstebud
Pkt.5.

Genbrugsbutikken

Status

Ombygningen af butikken er færdig og gælden for ombygningen er tilbagebetalt i 2016 hvor omsætningen også er
steget meget. Sognestøtten har til trods for betalingen af renoveringen alligevel formået at støtte en bokseklub med nye
boksehandsker. Herudover har Sundheds- og Kulturcenter Havkær modtaget støtte og det samme har Natteravnene.
Overskud til sognestøtten i 2017 forventes at andrage kr. 100.000. I Genbrugsen er der nu 52 medarbejdere
Arne er blevet fastansat som leder.
Pkt.5.

Eventuelt

Weekend i Grenå

7 personer fra Tilst menighedsråd deltog i provstikurset for nye menighedsråd i Grenaa: Resultatet fra kurset deles i
små bidder
Hvordan får vi fat i minikonfirmander kan der laves små nyttehaver (Skolehaver) Karl Saustrup kan lave kasser i
lærketræ
Gode foredrag - Fantastisk foredrag Kaj Munk.

Pkt.6.

Næste møder

18 september 2017
25 oktober 2017 menighedsmøde

