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

Referat af Fælles menighedsrådsmøde tirsdag den 17. februar kl. 18.00 i sognegården
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgard, Birte Gieidekier, Herdis Fugkbjerg, Kirsten Larsen, Kirsten Ebbesen, Inge
Kaalund, Arne Anthonsen, Anni Britt Mørch, Finn Bjerregaard Nielsen, Karin Rank Gottlieb, Kjeld Slot Nielsen, Rita
Possienke. CT (ref)
Afbud: Grete Seierup, Laila Wöhlk, Karsten Jøker Hansen, Tenna Filbært Påhlmann
Dagsorden:
Pkt.1

Protokol

Protokollen blev godkendt og underskrevet
Pkt.2

Kirkeblad

Udvidelse med 4 sider ?

Kirkebladet blev debatteret. Bladet trykkes pt i 4200 eksemplarer og uddeles af TST rejseholdet. Der har været
problemer med omdelingen visse steder men problemerne er dog aftagende.
Omkostningerne pr nummer beløber sig til ca. Kr. 24000
Der skal i forbindelse med indførelsen af den nye kirkewebhjemmeside undersøges om der er interesse for at
modtage bladet elektronisk.
”den røde tråd” i det nuværende blad og 4 kirkeblade frem er artikler der beskriver/passer til kirkeåret
Det er fremadrettet et ønske om at få mere kirkestof med i bladet, det kræver imidlertid en udvidelse på 4 sider.
Meromkostningen ved sådan udvidelse vil beløbe sig til kr. 4000 pr nr.
Det er bladudvalgets opgave at redigere bladet og sende det til layouter, da denne opgave ikke er indeholdt i
kordegnes jobbeskrivelse. Det er ligeledes udvalget ansvar at alle arrangementer er med i bladet med de rigtige
datoer og klokkeslæt.
Hvis kirkebladet udebliver er det nødvendigt at henvende sig til kirkekontoret med angivelse af respektive adresser
hvor bladet ikke er omdelt, da vi ellers ikke kan reklamere til omdelergruppen

pkt.3
Sognegård
Opgaveliste vedr. vedligehold og anlæg:
Der bliver opsat projektor og lærred i lokale 2.
Der er ønske om nye gardiner ud mod havesiden

Sognegårdsudvalget har udarbejdet et nyt budget for sognegården for budgetåret 2016
Lydisolering kan begyndes i 2015
Der afholdes bygningssyn i sognegården mandag den 16. Marts kl. 15.15. Udvalget og Allan deltager i synet

Pkt.4

Præstebolig

Opgaveliste vedligehold og anlæg

Præsteboligudvalget skal udarbejde et begrundet budgetforslag vedr. Præsteboligen på Langeløkke. Der er
bygningssyn den 16. Marts kl. 16.30 og udvalget deltager sammen med Karin.
Præsteboligen på Tilst Østervej er udlejet Lejeren har spurgt om kontrakten forlænges til feb. 2016 hvor Lars
Lindgrav Sörensens orlov udløber. Kontrakten forlænges på den baggrund frem til febr. 2016. Lejeren står iflg.

lejekontrakten for den indvendige vedligeholdelse, medens den udvendige vedligeholdelse skal afholdes af
kirkekassen, som også afholder udgifterne til ejendomsskat og renovation. Øvrige forbrugsudgifter påhviler lejeren.

Pkt.5

Genbrugsbutikken

Status

Det har været et godt år for genbrugsen. Der er imidlertid ikke rigtig kommet gang i udvidelsen af genbrugsbutikken.
Det er udlejer, der har kontakten til kommunens bygningsafdeling og det har tilsyneladende været en meget tung
proces. Der er nu sat navn på en person på sagen ved Aarhus kommune, men det har været nødvendigt at søge igen
og og der presses nu hårdt på, for at få de nødvendige tilladelser.

Pkt.6

Møde med ÅVP

Der har været afholdt møde med repræsentantenter fra provstiudvalget og de 2 menighedsråd omkring
udbygningen af sognegården. Der er afleveret et forslag indeholdende tidssvarende handicaptoilet samt kontorer til
præster og et menighedsrådslokale.
Provstudvalget vil rådføre sig med sine egne rådgivere og vender tilbage med svarPkt 6.b

Konfirmander

Konfirmandforældrene ønsker et låne sognegården mandag den 11. Maj til fælles morgenkaffe for konfirmanderne
inden de tager ud på blå mandag. Endvidere vil forældrene også låne sognegården om aftenen, så der kan laves en
fælles afslutning på dagen. Susanne Dalsgaard undersøger om menighedsrådet kan bidrage med noget.
Pkt 6.c

Hjemmesider

Den nye løsning som provstiet har indgået med KirkeWeb tager ikke tilstrækkeligt hensyn til de små kirker.
Der er fra provstiet side betalt for en løsning pr. Pastorat og det giver problemer i pastorater, som vores, hvor der er
2 kirker og 2 hjemmesider. Den løsning vi kan få er en fælles side, hvor der så kan vælges mellem undersider med de
2 kirker. ( Aabenraa sogn)

Pkt.7

Eventuelt

- Nicolai Vammen kommer til Tilst kirke som gæsteprædikant
- Herdis kontakter Hasle blomster vedr. Blomster til gudstjenesten
- Det nye lys på alteret er rigtigt godt, men måske en smule for stærkt - der skal evnt. monteres en lysdæmper.
- Kjeld vil lave Studiekreds i gudstjeneste til efteråret
- Der købes en Grøn plante fra Tilst og Kasted i forbindelse med genindsvielsen af Skjoldhøjkirke og sognegård.

Pkt. 8

Næste møder

- Bygningssyn 16. marts
- Fællesmøde 15. september.
- Menighedsmøde. 08 oktober

