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

28. januar 2014

Referat af menighedsrådsmøde mandag den 21. januar 2014
Side 337 -339 i forhandlingsprotokollen

Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Grethe Seierup, Connie Jeppesen, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen,
Inge Christensen, Laila Wöehlk, Kirsten Ebbesen, CT (ref)
Arne Anthonsen, Britt Mørch, Jørgen Buhl og Karin Rank Gottlieb, Morten Aagaard, og Henriette Clausen
deltog i punktet omkring Genbrugsen
Afbud: Susanne Dalsgaard, Tenna Paahlmann
Pkt. 0

Genbrugsen

Arne orienterede kort om fremtiden
Morten Aagaard fra korshæren orienterede om korshærens arbejde i Aarhus. KK-Aarhus er landets største afdeling
Herudover deltog også lederen af genbrug KK-Aarhus Henriette Clausen.
Der er et ønske om at udvide af Genbrugsen i Tilst så der også kan blive plads til at handle med møbler. Der er Pt 38
medarbejdere ved Genbrugsen og dette antal skal antagelig øges til 50. Udvidelsen af genbrugsbutikken vil koste kr.
400.000. I forbindelse med udvidelsen skal butikken moderniseres, og der vil blive mulighed for at lave en Cafe.
Udvidelsen vil bevirke at omsætningen vil stige fra de nuværende ca. 300.000 til 500.000. Hidtil er overskuddet
blevet delt ligeligt mellem korshæren og sognestøtten. Korshæren vil gerne foretage investeringen på 400.000 mod
at menighedsrådene tager sig af rekrutteringen af det frivillige personale..
Det besluttes at menighedsrådene fortsætter samarbejdet som hidtil 50/50 og korshæren betaler omkostningen
som afdrages hurtigst muligt og det bevirker at der vil gå 2 – 3 år inden der igen vil tilgå midler til sognestøtten.
Pkt.1.
Protokol
Protokollen blev underskrevet uden bemærkninger
Pkt.2.

Tilbageblik 2013

Alle de ekstra planlagte anlægsopgaver er udført. Varmestyringen af kirken er udført, men der skal sættes ekstra
ovne op ved orgelet. De placeres på bagsiden af de bagerste stolerække og skal indfarves i same farve som bænkene.
Endvidere skal tarifsikringerne øges fra 80 til 100 ampere.
Pkt.3.

Evaluering af julehjælp

Julehjælpen
Der er givet julehjælp til 38 ansøger. Der er er givet kr. 500 i grundbeløb og kr. 300 pr. barn under 18 år. Herudover
er givet en CD med Sigurd Barret til hver familie.
Midlerne til Julehjælpen stammer fra overskuddet fra basaren kr. samt kr. 15.000 fra sognestøtten
Fremadrettet fordeles midlerne af 1 præst, en person fra Genbrugsen, en person fra basaren. Inge Kaalund, samt en
person fra Menighedsrådet. Grete Seierup blev valgt til at deltage for menighedsrådet
Pkt.4.

Regnskab 2013

status

Birte

Regnskabet kan ikke gennemgås på nuværende tidspunkt idet ikke alle regninger er medtaget.
Statstilskudspengene er brugt og der er penge til færdiggørelse af listen
Budget 14 udbetales i månedlige Rater af 247.ooo

Pkt.5.

Budget 2015

Køreplan for budgettet blev udleveres
Menighedsrådsmødet i april fremrykkes til den 10. marts
Budget 14 247ooo pr rate

Pkt.6.

Personale.

Vikarforbrug /Ferieafvikling mv.

Vikarforbruget er forsat lavt
Ferien for det faste personale afvikles som planlagt inden for ferieåret
Der indsættes en Præstevikar fra 1. feb. til udgangen af april.
Ny kontaktperson
Birte er valgt som ny kontaktperson efter Lars. Det bevirker at der vælges ny næstformand.
Susanne vælges til ny næstformand med 7 stemmer mod Grethe med 2 stemmer
Aase er af helbredsmæssige grunde udtrådt af menighedsrådet og førstesuppleant Kirsten Ebbesen er indtrådt og
skal underskrive menighedsrådsløftet.
Pkt.7.

Særlige opgaver i 2014

Der har ved de seneste storme været store skader på kirkens tag og taget skal derfor efterses af sagkyndige. KMbyg
bliver sat på opgaven.
Kapellet skal moderniseres og der skal installeres køl.
Udvidelse af parkeringsplads
Der afholdes møde den 22. jan. omkring udvidelse af parkeringspladsen langs med Havkærvej. Projektet skal
beskrives nu så det kan laves når der er pause i aktiviteterne i sognegården. Det foreslås at der samtidigt sættes et
mere synligt skilt op ude ved vejen.
Undersøge om kælder kan anvendes til møder mv
Der afholdes møde om kælderen. Thomas og Hans Henrik Lang får til opgave at finde ud af hvad det koster at lave
dem så den kan bruges til mødeaktiviteter
Der skal sættes Pris på støjdæmpningen mellem de 2 mødelokaler.

Pkt.8.

Eventuelt

Der er afskedsreception på søndag for Lars Lindgrav Sörensen.
Udgiften fordeles efter den sædvanlige nøgle mellem de 2 menighedsråd.
Der købes drikkevarer i brugsen og det overskydende tilbageleveres.
Der er bestil 120 kuverter ved Fest Dinér Hasselager
Der skal ikke bruges engangsservise.

Distriktsforeningen har generalforsamling den 24. feb. Kl. 19.00 i Aabyhøj sognegård.
Kirkefondet holder temamøde med temaet ”Er folkekirkens ritualer gået i spaghetti og ritualerne ud i skoven” Der er
fællesspisning og mødet foregår tirsdag den 4. marts i Helligåndskirken.
FRIK holde konference om liturgifornyelse og musik fredag den 21. marts kl. 9.30 – 15.30 på diakonhøjskolen.
Der har været indkaldt til møde mellem flere organisationer i området omkring en fælles vagtordning for Tilst..
Jørgen Lystbæk deltog fra Tilst Kirke. Der planlægges et møde med kommunen inden den 27 jan .
Pkt.9.

Næste mr. – møde

Der er fælles menighedsrådsmøde mandag den 17. februar kl. 18.00 i sognegården

