Tilst Menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

Tlf: 86 24 1881
Mail: tilst.sogn@km.dk

26. januar 2017

Menighedsrådsmøde
Mandag den 16 januar 2017 kl.18.00 (spisning kl. 17.30 ) i Sognegården.
Til Stede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Hanne Pedersen, Kristian Værge,
Susanne Dalsgaard, Laila Wöhlk, Lars Lindgrav Sörensen, Karin Rank Gottlieb, Rita Skov Possienke, CT (ref)
Afbud: Grethe Seierup, Kirsten Ebbesen.

Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Underskrives

Protokollen sidste møde blev godkendt og underskrevet.
Formanden bød velkommen og fremlagde linjerne for ny struktur i menighedsrådet.
Den ny struktur giver øget selvstyre til de nedsatte udvalg som også er budgetansvarlige, det bevirker at der på de
fremtidige møde ikke tales så meget økonomi, men at økonomien koncentreres omkring møderne hvor
kvartalsrapporten skal godkendes.
Udvalgene har derimod fremover pligt til løbende at indrapportere større afvigelser, således at menighedsrådet kan
iværksætte eventuelt korrigerende handlinger
Udvalg fremlægger status og fremdrift på møderne i april, august og oktober. 6 forskellige dagsordener
Der oprettes reol med ringbind til udvalg og menighedsrådsmedlemmer i menighedsrådets/kirkemedarbejderens kontor
ved siden af det ny menighedsrådslokale. Udvalgene og menighedsrådets sekretær har ansvaret for at alle relevante
papirer indsættes i relevante ringbind.
Personale bliver ikke længere et fast punkt på dagsordenen hver gang.
Anlægsbudgettet styres af den til enhver tid siddende formand.
Dueslag/ ringbind
Marts måned starter debatemnerne igen.- på mødet i marts er der fokus på dåb.
Pkt.2.

Økonomi

Kvartalsrapport 2016

Årsafslutningen nærmer sig, der tegner sig et mindre overskud som kan begrundes i bl.a. lejeindtægter fra
præsteboligen Tilst Østervænge.
Revisionsprotokollat vedr. beholdningseftersyn den 18. november blev godkendt og underskrevet.
Oplæg til budget 2018
Budgetlægningen følger den ny køreplan hvor udvalgene har øget selvstyre og selv udarbejder budgetter på for eget
område (se Bilag).
Udgifterne til vedligeholdelse af Sognegårdens budget må i 2018 ikke overstige lejeindtægterne.

Pkt.3.

Seminar

Sognemesse

Hvad kan vi bidrage med ?

Der er bestilt bus med afgang fra Sognegården den 3. februar kl. 15.45 med returkørsel fra Grenaa søndag den 5. feb.
kl. 11.15
Emner til Sognemesse:
-Facebook nytårstale
-Onsdagssamvær
-Åben sognegård
-Valgbrochurer
-Kirkecare
Materialet sendes til CT som samler det.
Pkt.4.

Præstenyt

Lars orienterede om kirkecare der nu tilbyder menighedsrådene medlemskab med gradueret kontingent efter sognenes
indbyggertal.
Dåbsfolder.
Det næste kirkeblad har fokus på dåb.
Maria Vestergaard er er engageret som minikonfirmandlærer og starter her til foråret med et nyt hold minikonfirmander.
Kirkesanger Jakob Pedersen starter som Ritas assistent, det bevirker at der ændres omkring ”O du Guds lam” ved
altergangen. Jakob kan ikke synge alle tre vers, når han samtidigt skal hjælpe Rita ved nadveren.
Pkt.5.

Medarbejdere

Det undersøges om der kan ansættes en flexjobber l 6 timer til rengøring i Sognegården.
Lars arbejder med at finde en løsning, der er brug for rengøring mandag og fredag.
Pkt.6.

Eventuelt

Der var bestilt mad til 100 personer ved sognegårdsudvidelsens indvielse søndag den 22. jan.
Aarhus Pigegarde går foran fra kirken til Sognegården og der er hyret hjælpere fra TST’s rejsehold til anretning og i
køkkenet.
Morten Bytofte underholder.
Jørgen byder velkommen og styrer talerrækken.
Pkt.7.

Næste møder

3. til 5. februar

provsti seminar

20. februar

fælles møde

27. marts
24. april
22. maj
19. juni

