Tilst- og Kasted Menighedsråd
Havkærvej 9, 8381 Tilst
Tlf: 8624 1881

21. februar 2014

Referat af fællesmødet den 17 februar
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Grethe Lundskov, Connie Jeppesen, Herdis
Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Inge Christensen, Laila Wölhk, Arne Anthonsen, Tenna Påhlmann, Jørgen Buhl,
Karin Gottlieb, Mie Johanson, ct (ref)
Afbud: Karsten Jøker Hansen, Britt Mørch
Dagsorden:
pkt.1
Protokol
Protokollen fra det ordinære fællesmøde den 24. sep. 2013 blev godkendt og underskrevet
Protokollen fra det ekstreordinære fællesmøde den 9. jan.2014 blev godkendt og underskrevet
pkt.2

Udlejning af præstebolig

v/præsteboligudvalget

Forslag fra provstiet vedrørende fællesudvalg angående vedligehold af præsteboliger. Der var enighed om
foreløbig at takke nej tilbuddet.
Der skal arbejdes med at udleje præsteboligen ud når Lars fraflytter. Det foreslås at det inventar der er på
præstekontoret bliver stående og kontoret aflåses og holdes uden for et eventuelt lejemål. Det skal i den
forbindelse undersøges hvordan det er forsikringsdækket.
Boligen lejes ud for et år af gangen og dette gøres via en ejendomsmægler
pkt.3

Ny præst

status
brev fra Aarhus Stift af 3. feb. 2014
Der er kommet en klage vedr. pga. at, der i annoncen er skrevet, ”en mand med nogen erfaring foretrækkes.”
Stiftet har udbedt sig forklaring fra menighedsrådet
Menighedsrådene har hertil svaret, at den omtalte sætning er indsat i rådenes sognebeskrivelse, idet
ansættelse af en præst i folkekirken er undtaget fra regler om ligebehandling af mænd og kvinder, jfr.
bekendtgørelse nr. 350 af 10. juli 1978.
Stifter har efterfølgende meddelt ligestillingsnævnet, at da den omtalte lovbekendtgørelse fortsat er gældende, har
stiftet ikke fundet anledning til at foretage sig noget.
Der er kommet 9 ansøgere til den ledige præstestilling. Disse står i boksen på kirkekontoret, hvor
menighedsrådsmellemmene ved henvendelse til kirkekontoret få dem til gennemlæsning.
Ansøgningerne med tilhørende bilag er underlagt tavshedspligt. De må ikke fjernes fra huset, der må ikke tages
kopier og ansøgningerne skal efter endt gennemlæsning låses ind i boksen.
Der er aftalt orienteringsmøde med biskoppen til den 6. marts 2014 kl. 17.00. Her vil biskoppen gennemgå
de enkelte ansøgere. Menighedsrådene skal herefter drøfte de enkelte ansøgere og efterfølgende vælge ansøgere
ud til prøveprædiken/samtale. Der skal på mødet aftales tidspunkt for det endelige indstillingsmøde, som skal
holdes seneste 6 uger efter orienteringsmødet. Der skal indstilles 2 personer.
pkt.4

Forpagtningsaftale

v/præsteboligudvalget

Forpagtningsaftalen skal fornyes i år. Der skal indsættes en annonce i avisen og den nuværende forpagter
orienteres om forløbet. Præsteboligudvalget har opgaven.

pkt.5

Genbrugsbutikken

status

Genbrugsbutikken skal udvides og ombygges og den anslåede udgift på kr. 400.000, skal deles mellem
kirkens Korshær og menighedsrådene da vi har et 50/50 partnerskab omkring Genbrugsen. Korshæren har
tilbudt at finansieres ombygningen som så afdrages ved modregning i overskuddet.
Det medsendte forslag, hvori Tilst menighedsråd indskyder kr. 125.000 til ombygningen af
genbrugsbutikken debatteredes. Debatten medførte at forslaget blev trukket, idet det dels var tvivlsomt om vi
kunne få tilladelse fra provstiet hertil og dels kunne Arne Anthonsen kunne oplyse at sognestøtten forsat vil
kunne yde støtte til de sædvanlige aktiviteter de næste 2 år selv om der skal afdrages på gælden.
Tilst menighedsråd vil derimod med fordel kunne bruge de omtalte midler bedre ved rekruttering af frivillige
til Genbrugsbutikken. Der er behov for mindst 10 ekstra frivillige hvoraf 2 vil gå ind og være med i den
daglige ledelse. Det besluttedes at denne opgave ligger i aktivitetsudvalget Regi
pkt.6

Budget 2015

Budget for Kirkebladet sættes op til Kr.85.000
Det eksisterende billedmateriale omkring Tilst kirke er ikke anvendeligt til kirkebladet. Billederne er i en for
lav opløsning. Der er et stort behov for at få taget nye billeder af Kirken i skiftende årstider. Det besluttes at
Kirkebladsudvalget taler med Knud Iversen om at få taget nye billeder af såvel kirken udvendig som
indvendig.
Oplæg til budgettet for sognegård og præsteboliger blev gennemgået Sognegårdudvalget
Budget skal være prioriteret for anskaffelser og vedligehold. Forslagene indarbejdes i det kommende budget
For 2015
pkt.7
Restferie/feriefridage
Ferie for alle medarbejder afholdes inden for ferieåret
pkt.8
Eventuelt
Mie har overtaget konfirmandundervisningen efter Lars og vil gerne have lov til at konfirmere dem selv om
konfirmationen ligger uden ansættelsesperioden. Menighedsrådet tiltræder ønsket.
Der skal udpeges medlemmer til uddeling af menighedsrådets gaver ved konfirmationerne.
Det blev bemærket at der var behov for en forbedring af omgangstonen rådsmedlemmerne imellem og at det
kunne være en ide at hente ekstern bistand hertil. Det blev taget til efterretning og behandles på næste
møde
Det blev påpeget at det var vigtigt at give plads til personlige meninger omkring ansættelsen af en ny præst.
pkt.9
Bygningssyn
Mandag den 24. marts 2014 er syn på sognegård, kirke og kirkegård. Synet starter på kirke/kirkegården kl.
14.00 og efterfølgende tages sognegården.

Næste møde flyttes til den. 17. marts.
Karen Schaldemose deltager.
Næste fælles møde er den 15. september 2014
Menighedsmødet afholdes den 21. oktober 2014

