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5. april 2017

Menighedsrådsmøde
Mandag den 27. marts 2017 kl.18.00 i sognegården.
Til Stede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgård, Birte Giedekier, Grethe Seierup, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen,
Hanne Pedersen, Kristian Værge, Laila Wöhlk, Karin Rank Gottlieb, Lars Lindgrav Sörensen. Rita Skov Possienke
Karen Schaldemose KKV, CT (ref)

Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Underskrives

Protokollen blev godkendt og underskrevet
Pkt.2.

Økonomi

Regnskab 2016

Nedenstående regnskab 2016 blev fremlagt og gennemgået af Karen Schaldemose fra KirkekassererVest.
Tilst sogns Menighedsråd. CVR-nr. 13514518, Regnskab 2016, Afleveret d. 23-03-2017 14:34
Regnskabet blev herefter godkendt.
Forslag til budget 2018
Kirke og kirkegård:
Grethe Seierup fremlagde og gennemgik udvalgets forslag til vedligehold af kirkebygning m.v.
Kristian Værge fremlagde udvalgets forslag til budget for kirkegården.
Eksisterende skema med vedligeholdsplan over kirkegården skal opdateres. Jørgen Lystbæk sender skemaet til
udvalget.
Aktivitetsudvalg:
Lars fremlagde udvalgets forslag til budget for aktiviteter i 2018.
Anlæg
Tilbygning af Sakristi på 62 m2 er udarbejdet så det opfylder de ansattes behov – der vil i forbindelse med udbygningen
blive installeret fuldautomatisk klokkeringning. Det udarbejdede projektoplæg afleveres til provstiet i den 3. april, til
videre behandling gennem de kirkelige kanaler.
Alle ovennævnte forslag vil blive indarbejdet i budgettet for 2018 og det endelige budget godkendes på kommende
møde.
Pkt.3.
Rygesalon

Udvalg

Der laves en rygesalon laves i udhuset. Arkitekt Bang Thermansen har lavet et udkast til dette. Det forventes at arbejdet
starter i slutningen af april.

Haveprojekt (grenaa)
Der arbejdes pt. med et forslag om at lave et haveprojekt sammen minikonfirmanderne. Konfirmanderne får et brev med
hjem og skal give tilsagn om de er interesserede i at deltage i projektet sammen med underviseren.
Vand på kirkegården
Der er afsat penge i budgettet til renovering af vandsystemet på kirkegården. Kirke og Kirkegårdsudvalget tager aktion
Digital kort
Digitalt kort kan laves af de frie midler overslag tages hjem. De sidste aftaler laves. Grete Seierup følger op på denne
sag.
Gaver fra indvielse
Check fra håndværkerne 9.400 kan bruges til kunst i sognegården. Det kan eventuelt være lyddæmpende billeder til
menighedslokalet.
Der nedsættes et udvalg til at arbejde videre med sagen. Udvalget består af Lars, Grethe og Karin.
Pkt.4.

Præstenyt

Susanne er menighedsrådets kontaktperson til Kirke Care
Østens Assyriske kirke har inviteret til indvielse af deres nye menighedshus lørdag den 29 april kl. 14 - 16
Bankboksen fra depotet bag lokale 2 foræres til Assyrisk kirke: Vi sørger for transporten. Herud over gives en gave i
forbindelse med indvielsen. Det undersøges om vi eventuelt kan gå sammen med andre menighedsråd omkring en
fælles gave. Lars undersøger dette.
Pkt.5.

Eventuelt

Følgende punkter blev drøftet:
Kirkelig handling ved ikke medlemmer
Aarhus Stiftsråds tilbud omkring uddannelse af frivillige. Grethe Seierup og Hanne Jensen er interesserede i at deltage.
Præstegården lejes ud til en anden lejer de bestilles en stor skraldespand til boligen
Udlejning af sognegård til dåbsarrangementer. Sognegårdsudvalget kommer med oplæg til næste møde.

Pkt.6.

Næste møder
24 april
22 maj
19 juni

Debat:

Dåben ”Hvad er det for en størrelse ” og hvad følger efter
er udsat til den 22 maj 2017

