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31. august 2016

Menighedsrådsmøde Mandag den 22.august 2016.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Sussanne Dalsgaard, Birthe Giedekier, Grethe Seierup, Herdis Fuglbjerg, Kirsten
Larsen, Laila Wöehlk, Kirsten Ebbesen, Inge Kaalund, Karin Rank Gottlieb, Lars Lindgrav Sörensen, Rita Skov
Possienke.
Fraværende: Inge Christensen
Dagsorden.
Pkt.1

Protokol

Underskrives

Protokollen blev godkendt og underskrevet
Pkt.2

Økonomi

År til dato

År til dato blev gennemgået og kommenteret. Følgende punkter undersøges og forklares
Konto 2103 Der er et stort forbrug på El/ Varme i kirken (efterregning fra 2015)
Konto 6202 Personalepleje er overskredet, - eventuelt arbejdstøj skal konteres på 6202
Konto 3401 udviser lavt forbrug – er der betalt for 2 blade? (Kasted har indbetalt 25.000)
Konto 3205 Konfirmand er næsten opbrugt, men da der ikke er minikonfirmander i efteråret er der et disponibelt beløb til
rådighed på konto 3210
Konto 3321 Babysalmesang. Der er budgetteret med 2 hold i 2016 men der afvikles 3. hold, hvorfor budgettet overskrides
Kirke og kirkegårdsudvalg skal undersøge om aftalte projekter er lavet.
Kvartalsregnskab
Kvartalsrapporten udviser et Overskud. Rapporten underskrives og afleveres
Indkøb af inventar mv.
Brug af frie midler, overslag til inventar m.m. skal snares afleveres til Provstiet
Budget 2017
Budgettet godkendes med afleveringstempel Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13514518, Budget 2017, Endelig budget
afleveret d. 23-08-2016 10:34
Pkt.3

Personale

v/kontaktpersonen

Der afholde personalemøde den 1. september og efterfølgende vil der blive aftalt på mus-samtaler.
Pkt.4

Aktiviteter

Status

Sognegårdsudvalg:
Der tages tilbud hjem på gardiner til sognegården
Sognegårdsudvalget kommer med et udspil til udleje af sognegården for Kirkelige foreninger/ Vietnamesisk katolsk forening,
Assyrisk forening og kaldæisk katolsk forening. M.m.
kirke-og kirkegårdsudvalg:
Der udarbejdes en tidsplan for de sidste planlagte arbejder.
Præstebolig udvalg:
Der skiftes som budgetteret vinduer i præsteboligen på Tilst Østervænge

andre udvalg:
Lars arbejder med et skole-kirkeprojekt omkring en musical for 4 5 klassetrin og for et kursus om kristendom for begynder
Foredrag med Mads Nygaard i sognegården den 19. sep. kl. 19.00
Blue Train koncert i kirken den 9. okt. kl. 19.30
Wivex-koncert i sognegården 30. okt. Kl. 15.00
James Sampson-koncert i kirken den 13. november
Det er planlagt at afvikle Onsdagssamværet den 14. og 28. september på Kultur- og Sundhedscenter Havkær.

Pkt.5

Præstenyt

Status

Kirkecare ?

Lars orienterede om den forsatte udvikling i kirkecare, der Inviteres til stiftende møde fredag den 16. september.
Der er kommet en anmodning jysk børneforsorg om at få del i Årets høstoffer. Det tages med næste gang
Særlige indsamlinger skal måske rundes op af menighedsrådet.
15 præster fra Vestre provsti. Her iblandt Karin og Rita har været på en 3 dages erfaringsudvekslingstur til Celle.

Pkt.6

Anlægsarbejder 2016

Status

Udbygning af sognegården:
Sognegården følger tidsplanen
Dåbstilbygningen:
Bang Thermansen har udarbejdet et forslag hvor alle brugernes ønsker er tilgodeset.
Menighedsrådet snarest skrive til provstiet om en reguleringsplan for de berørte gravsteder
Pkt.7
Menighedsrådsvalg
orienteringsmødet den 13. september

Status

18.00 Sang spisning
19.00 Velkomst ved Grethe Seierup og orientering om menighedsrådets arbejde ved Jørgen Lystbæk
Med efterfølgende mulighed for spørgsmål til indlægget og rådets arbejde generelt
19.30 Susanne Grethe og Lars, fortæller om hvordan det er at sidde i menighedsrådet, og om aktivitetsudvalgets arbejde
Arne Anthonsen foreslås som dirigent.
Der uddeles en valgfolder til samtlige husstande sammen med kirkebladet

Pkt.8

Eventuelt

Intet
Pkt.9

Næste møde

Orienteringsmødet den 13. september
Fælles menighedsrådsmøde med Kasted 21. sep. (sangaften)

