Tilst menighedsråd
Havkærvej9 8381 Tilst
Tlf: 86 24 1881
Mail: tilst.sogn@km.dk
www.tilstkirke.dk

21. oktober 2015

Referat af menighedsrådsmøde den 24. august 2015 kl.18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Gieidekier, Grethe Seierup, Inge Christensen, Kirsten
Larsen, Laila Wölkh, Inge Kaalund, Herdis Fuglbjerg, Karin Gottlieb, Kjeld Slot Nielsen, Rita Possienke og
CT (ref)
Afbud: Kirsten Ebbesen
Dagsorden.
Pkt.1
Protokol
Underskrives
Præsterne var alle tilstede på sidste møde tilføjes. Referatet blev herefter godkendt og underskrevet.
Pkt.2
Regnskab år til dato
Status
Regnskabet år til dato blev gennemgået
Kvartalsrapport for 1 halvår blev godkendt

½ års regnskab

Pkt.3
Budget 2016
Driftsramme
ændret opstillingsform
Udformningen af budgettet er ændret. Lønningerne er flyttet om på bagerste bilag. Endvidere er budgettet
påtrykt nedstående anmærkning.
Tilst sogns menighedsråd, CVR-nr. 13514518, Budget 2016, Bidrag budget afleveret d. 24-08 2015 08.01.
Det ovenstående budget blev godkendt og underskrevet
Det undersøges hvad det dækker når der står unavngiven person i budgettet .
Pkt. 4
Udbygning af sognegård
Høringsfase
Kirsten Ebbesen har afleveret svar vedr. handicapforholdene i sognegården. Der er fortsat høringsfrist frem til den
1. september. Den 8. September holdes der møde vedr. implementering af eventuelt indkomne høringssvar.
Herefter fremsendes der tegninger og projektbeskrivelse til provstiet.
Gulvbelægning i kontorer og mødelokale bliver ikke trægulve. Gangarealerne bliver klinker lige som i den
eksisterende bygning.
Der etableres en overdækket ryge sone med en bænk udenfor indgangspartiet.
Pkt.5
Bygningssyn
Status
Sognegård
Lydisoleringen i gulvet mellem lokale I og II er lavet. Yderligere lydisolering afventer og sættes i gang, i fald der det
viser sig at det er nødvendigt.
Udskiftning af gardiner er sat i bero og indkøbes /opsættes sammen med gardinerne i den nye udbygning af
sognegården.
Kirke og Kirkegård
De 3 træer på kirkegården er blevet plantet.
Der blevet beplantet omkring kapellet.
Der lagt en trædesten ved flagstangen, men denne er revnet og skal udskiftes.
Bænke ud for våbenhuset fjernes, da de skænder området. Bænkene skal enten renoveres eller udskiftes.
Kirken er blevet kalket.
Forsikringssagen efter bilbranden på parkeringspladsen er afsluttet.

Herudover har kirke og kirkegårdsudvalget gang i følgende sager:
 Tilbud på maling af kirkebænke indhentes ved kirkekalk
 Kalk ved kirkedøren skal efterses
 Blybelægninger på taget skal efterses for utætheder
Pkt. 6
Diakoni
Status
Provstiet har udsendt rapporter omkring diakonien i de enkelte sogne i Vestre provsti.
Ifølge rapporterne er Tilst et af de sogne hvor der ikke sker så meget på diakoniområdet.
Tilst er i rapporterne noteret for aktiviteterne sognestøtten, Julehjælp og åben sognegård, der alle fungerer
tilfredsstillende.
Herudover nævnes 2 tiltag som ikke er blevet til noget:



Ulvetimen har været forsøgt uden det store held
Tiltag for Skilsmissebørn, men dette er ikke blevet til noget da det har vist sig at skolen kører noget lignende

Menighedsrådet vurderer at vores indsats for diakoni er væsentlig større og at der også er diakoni i nedenstående
aktiviteter:







Onsdagssamvær
Blå boks
Sogneaftener
Sangaften
Kirkekaffe / -frokost
Mormormad.

Der skal sendes en svarskrivelse hvor dette beskrives som svar til provstiet. Jørgen Lystbæk laver et udkast til svar.
Pkt.7
Personale
v/kontaktpersonen
Personalet er færdig med at holde ferie.
En medarbejder er pt. Sygemeldt – det aftales at Karin sender en buket til den sygemeldte medarbejder.
Der har været et tilfælde hvor 2 personer er blevet låst inde i kirken efter en bisættelse. Der skal fremover
indarbejdes en en procedure, hvor kirken efterses inden der låses.
Pkt.8
Aktiviteter
Menighedsmødet
Massoud fra Church og Love spørges fortsat om han vil holde foredrag ved menighedsmødet - Kjeld spørger
Det undersøges forsat om den nye Biskop vil tale til valborgaften
Der er mormormad første gang efter høstgudstjenesten den 20. Sep. Herefter den 4. Okt. 8 nov. Samt julefrokost
den 13.dec.
Sogneaften med Hans Jørgen Bonnichsen 23. Sep.
Koncert med Trio Saga i sognegården den 1.oktober
Vivexkoncert i sognegården den 25 okt.
kirkekoncert med Gitte Hænning den 5. November
Julekoncert er i år med Korinord i dec.
Folkedanserne holder jubilæumsfest i sognegården den 8 sep. Menighedsrådet markerer jubilæet på en passende
måde. Jørgen Lystbæk taler Med Tove Jensen ..
Pkt.9
Evaluering
Basar / Ravnerock / Andet
Basar
Referat fra basaren er kommet og er udsendt til de medvirkende
Ravnerock
menighedsrådet har drøftet blå boks-projektet i forhold til Ravnerock-arrangementet. Menighedsrådet skal fremover
deltage i hele planlægningen. Vi kontakter ravnerocks formand
Pyntning af kirke Inge Kaalund koordinere og spørger Frivilligegruppen
Der pyntes bl.a. ved Høstgudstjenesten.
Julefesten er i år den 29. December Kl. 14.00 og er med julemanden fra Års som vi havde i 2013 ct reserver
Pkt.10

Eventuelt

Er det nødvendig at holde så mange menighedsrådsmøder
Jørgen Lystbæk fremlagde følgende forslag til ændring af den fremtidige mødefrekvens:
- Feb: Fællesmøde.
- April: Budget næste år (kvartals regnskab)
- Juni: Status først halvår
- Aug: Aktiviteter frem til januar det følgende år. Halvårsregnskab
- Okt. Fællesmøde og menighedsmøde
- Nov: Valg
Forslaget behandles på et senere møde.
Pkt.11
Næste møde
Er aftalt, det er fælles møde med Kasted den 15. sept.
Emner:
Oplæg til ny struktur på kirkebladet
Menighedsmødet.

NB!!! Svar på spørgsmål rejst under pkt. 4.
Når der anvendes ordet ikke Navngivet dækker det over, at menighedsrådet indkøber assistance (faktura)
til f.eks. Babysalmesang, minikonfirmander og hjælp til vedligeholdelse af kirkegård m.m.

