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

Fællesmøde den 22. februar 2016 i sognegården kl 18.00

(2 halve stykker kl. 17.30 )

Dagsorden
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Grethe Seierup, Herdis Fuglbjerg, Kirsten
Larsen, Kirsten Ebbesen, Inge Kaalund, Laila Woehlk,Arne Anthonsen, Karsten Jøker Hansen, Britt Mørck,
Tenna Påhlman, Finn Bjerregaard, Lars Lindgrav Sörensen, Karin Rank Gottlieb, Rita Skov Possienke,
Christian Tuemand (ref.)
Afbud: Inge Christesen pga sygdom
Pkt.1.

Protokol

Protokollen blev godkendt og underskrevet
Pkt.2.

Præsteboligudvalg

Lejeaftale

Lejaftalen er på plads depositum betalt.
Der lægges fliser mellem boligen og skuret.
Hækken klippes og bladene fjernes, inden ny lejer lejer flytter ind.
Hvert rum fotograferes inden lejeren flytter ind.
Budget 2017
Overskud på øster

Langeløkke
Pkt.3

Sognegården

Budget 2017
Status på udvidelse af sognegården
Aptering (indretning) af lokaler

Der er indbudt Emr, Simonsen, Poul Nielsen, Js Entreprise.
19 april kl. 10.00 licitation i sognegården
1. juni byggeriet starter
15. sep. Aflevering
Lang og Thermansen holder byggemødet
Der skal lavet et overslag på det løse inventar
Lys i mødesalen foredragsenden
Vi køler for lidt

Der tages priser hjem på termostater elektroniske der er sat 110.000 til vedligehold
Pkt.4.

Kirkebladet

Budget 2017
Indhold

Lars indkalder tst rejseholdet - kommer tilbage med et tal
Kasted går tilbage til kr. 25000
Redaktion udefra Lars tager over. Indhold input - udvikle redaktionsudvalg
Lars er ansvarshavende og indkalder og kommer med et oplæg til indhold.

Pkt.5.

Genbrugsbutikken

Status

Er begyndt at flytte ind i nyt
Gamle lokaler skal renoveres. Kirkens Korshær København har lejet bogtrykker-bygningen til møbler.
Nu 48 frivillige og en fast chauffør
Morten vedligeholder hjemmesiderne
Det forventes at omsætningen fordobles
Den sum vi indtjener fordeles i Aarhus - København styrer
Det tøj vi ikke kan sælge går videre
Gulvvaskemaskine er doneret til sognegården.
Der er ingen ændring i sognestøttens forskellige donationer.
Pkt.6.

Menighedsrådsvalg

Køreplan

Valgudvalgene fra begge sogne aftaler et fælles møde snarest.
Fra Kasted: Arne og Carsten. Fra Tilst: Inge, Grethe, Susanne.
Der koordineres med provstiet og menighedsrådsforeningen/distriktsforeningen.
Pkt.7.

Sogneudflugt

Holdes fri af festugen – evt. 7 sep. – Aktivitetsudvalget skal finde udflugtsmål m.v.
Der holdes møde i aktivitetsudvalget 14. marts. Forslag til budget 2017 imødeses.
Pkt.8.

Eget bygningssyn

Der afholdes bygningssyn den 16. marts kl. 14.30 i kirken og på kirkegården og 16.30 er der syn af
sognegården – begge steder med deltagelse af de relevante udvalg.
Pkt.9.

Biskoppens nytårsbrev

Flygtninge politik

Det undersøges, om der er flygtninge i vores pastorater, og hvilken hjælp vi kan give. Evt.temadag i
Aarhus Vestre Provsti.

Pkt.10.

Præste Nyt

Der blev orienteret om DR’s tv-optagelse af Langfredagsgudstjeneste i Tilst Kirke d. 3. marts kl. 16.30
v/Karin og kl. 19.00 en musikalsk gudstjeneste v/Lars, som først sendes 2. oktober. Opfordring til at
deltage.
Lars orienterede om sine planer for fremtiden i sognene, hvor han bl.a. vil have fokus på unge, men også
samarbejde bredt med bibliotek, bydelshus, byggeren m.v.
Eventuelt
Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 13. marts 10-15 i sognegården. Grethe sørger som
sædvanligt for forplejning.
Revisionsprotokollat for Tilst menighedsråd blev underskrevet.
Arne sagde tak for hjælp til sogneaften. Lars sagde tak for opbakning til bopælspligt.
Pkt.11.

Næste fællesmøde
19. september 2016 kl. 18 med spisning kl. 17.30.

Mødet sluttede kl. 19.40.

