Referat fra møde i Tilst menighedsråd mandag, den 20. april 2015 kl. 18.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Kirsten Larsen, Kirsten Ebbesen,
Inge Christensen, Herdis Fuglbjerg, Inge Kaalund, Kjeld Slot-Nielsen, Karin Gottlieb, Rita
Possienke og Grethe Seierup (ref.)
Fraværende: Laila Wøhlk.

Pkt. 1) Protokol: Mødereferat er underskrevet, men der er rettelser til det: Præsterne var også
tilstede ved mødet den 23. marts, men er ikke nævnt som deltagere.
Under pkt. 5 skal der stå, at brugerrådet ikke skal betale til udflugt og heller ikke være medarrangør.
Under punkt. 9 skal der stå, at politiet kontaktes vedrørende brændt bil ved kirken, og at teknisk
forvaltning kontaktes angående det tomme hus overfor kirken.
Pkt. 2) Budget 2016: Budgetudkastet blev vedtaget efter en grundig gennemgang og justeringer.
Pkt. 3) Bygningssyn: De ting, der skal laves angående kirke og kirkegård bør ordnes i
sommermånederne. Der skal foretages lydisolering af salene i sognegården. Tilbud indhentes.
Brændt bil er fjernet fra kirkens parkeringsplads af politiet lige før påske. Forsikringssag er indledt
for skader på hegn, parkeringsplads m.v.
Pkt. 4) Personale: Der blev orienteret om personalesager. Opmåling af stilling fortsætter i
november. Det er et problem, at der lånes diverse service til private arrangementer, så det mangler,
når menighedsrådet har arrangementer i sognegården.
Pkt. 5) Udvalg: Menighedsrådet har fået en forespørgsel fra fondsbestyrelsen for Søren Chr.
Sørensens fond angående flytning af Søren Chr. Sørensens gravsten fra Vestre Kirkegård til Tilst
kirkegård. Menighedsrådet er enige om, at modtage gravstenen og finde en velegnet plads til den på
kirkegården.
Pkt. 6) Konfirmation: Overrækkelse af menighedsrådets gave til konfirmander: Lørdag, den 9.
maj 9.30: Grethe - kl. 11.00: Birte. Søndag kl. 10.30: Susanne.
Pkt. 7) Minikonfirmander: Annette Berggren begynder med første hold 3. klasse-elever til
efteråret – ugen efter efterårsferien – varighed otte uger. Der startes også et hold i foråret 2016.
Pkt. 8) Eventuelt: Kirkesanger Connie og organist Marianne runder begge 50 i år. Der sørges for
gaver til dem begge.
Kjeld orienterede om ferieafløsning af præsterne – samarbejde med Sabro-Fårup. Karin orienterede
om, at det muligvis efter 1. september bliver Borum-Lyngby vi skal samarbejde med angående
ferieafløsning.
Susanne orienterede om, at aftalen med en DJ til konfirmandfest i sognegården er på plads.

Angående kollektliste skal der til næste menighedsrådsmøde forelægges en liste over de forskellige
støttemuligheder, så vi kan bestemme, hvilke organisationer vi vil samle ind til udover sognets
hjælpearbejde.
Det blev foreslået at afmærke sognegårdens parkeringsplads med striber, så biler kan parkere
indenfor striberne.

Angående forespørgsel om, hvornår vi får et digitalt kirkegårdskort var svaret, at det varer nok et
par år endnu.
Pkt. 9) Næste møde: Tirsdag, den 19. maj kl. 18 med spisning kl. 17.30.
Sidste møde inden sommerferien bliver mandag, den 15. juni kl. 18.

Mødet sluttede kl. 19.45.
Referent: Grethe Seierup

