Referat fra møde i Tilst menighedsråd den 19. januar 2015 kl. 18

Tilstede: Jørgen Tang Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Herdis
Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Inge Christensen, Kirsten Ebbesen, Inge Kaalund, Karin
Rank Gottlieb og Grethe Seierup (ref.)
Fraværende med afbud: Kjeld Slot Nielsen, Christian Tuemand og Laila Wøhlk
Pkt. 1) Protokol: Referat fra sidste menighedsrådsmøde blev underskrevet.
Pkt. 2: Regnskab 2014: Status: Jørgen oplyste, at 2014 havde været et godt år. Der
er ingen bemærkninger fra revisor ang. regnskabet. Der kan ske overskridelse af max.
beløb på konti på 750.000 kroner, men det udlignes hurtigt, så bankgaranti for
indestående er i orden. Der skal overflyttes penge til 2015 til reparation af kirketag.
Køreplan for drifts- og anlægsinvesteringer for budget 2016 blev udleveret.
Ang. modernisering af kapel er dette endnu ikke færdigt på grund af forglemmelser
fra håndværkere. Der er hyret ny tømrer. Der kalkes af en professionel, så det tager
en uge at få dette færdigt. Der installeres kørestolsrampe. Projektet overdrages til
kirke- og kirkegårdsudvalget, når det er færdigt formentligt i næste uge. Asfaltvejen
skal ordnes. Ny lysekrone sættes op i våbenhuset, og den gamle sættes op i kapellet.
Pkt. 3: Gudstjenesteudvalg m.v.: Kjeld har sendt et oplæg angående
minikonfirmandundervisning. Babysalmesang er en succes. Der ønskes musikalsk
legestue for de 4-6 årige eller fra 3-6 årige. Forældre til babysalmesang kan spørges
om ønsker til videreførelse. Dagplejemødre har også vist interesse for et projekt.
Erfaringer angående musikalsk legestue fra Brabrand og Aabyhøj kan indhentes til
inspiration.
Gudstjenesteudvalget skal komme med et udspil angående evt. modernisering af
gudstjenester senest tirsdag, den 17. februar, når der holdes fællesmøde med Kasted.
Nogle kirkegængere var utilfredse med salmevalget 1. juledag. Mente ikke, at de
kendte blandt andre ”Velkommen igen Guds engle små” og ”En rose så jeg skyde”
samt flere andre salmer. Nogle klager går også på, at man hellere vil til gudstjeneste i
Skjoldhøj kirke eller Helligåndskirken.
Juletræ i kirken i adventstiden blev diskuteret. Præsterne mener ikke, at juletræ har
noget som helst med advent at gøre og først skal i kirken juleaftensdag, som det skete
i år.

Der har været afholdt brandsyn i sognegård og kirke. Påbud til sognegården angående
manglende dørpumpe til kælderdør. Frist til 28. januar 2015. Der er til orientering
oplyst regler for brandsikkerhed i kirken.
Pkt. 4: Demokracity: Der blev orienteret om møde angående dannelse af forening
”Tilst seniorliv”. Birte og Jørgen har deltaget i møder angående seniorliv. Da Tilst
menighedsråd skal varetage alle aldersgruppers interesser angående kirkeliv blev der
rejst kritik af, at Tilst menighedsråd påtænker at gå ind i en evt. forening angående
seniorer. Det kan ikke være menighedsrådets opgave, men som private
enkeltpersoner er det ok, hvis man vil deltage.
Der kommer en udstilling angående projektet i Rådhushallen og senere til Tilst, og
der udgives en kalender fælles for alle på Tilstseniorliv.com.
Pkt. 5: Aktivitetsudvalget: Kritik af juletræsfesten. Der manglede en styring af
projektet. Skal planlægges bedre næste år. Julemand skal evt. hentes fra
pædagogkredse. Juletræet var for stort i år, og festen var ikke noget tilløbsstykke.
Der skal overvejes, om det skal være en søndag evt. før jul, og der skal laves aftale
med præsterne, så de kan komme.
De frivillige skal respekteres som frivillige, der gør en god arbejdsindsats. Man
ønsker ingen indblanding i køkkentjenesten, og vil helst at folk holder sig væk, når
der arbejdes.
Der skal holdes møder snarest angående planlægning af efterårsprogram for
onsdagssamvær samt øvrige aktiviteter/koncerter i årets løb. De frivillige skal vide
noget om, hvornår de behøves.
Angående juleuddeling skal traktementet fremover bestå af kaffe, the, æbleskiver og
småkager.
Det var en succes med en pose med madvarer fra Super Best.
Angående basaren er der 4.000 kr. til indkøb af lodder m.v.
Valborgaften har provst Esben Andersen på programmet. Laila skal sørge for musik
af den unge musiker vi tidligere har haft på besøg.
Pkt. 6: Personale: Der klages over manglende rengøring. Kontaktpersonen tager sig
af problemet. Der mangler stadig en person, der kan foretage optælling i køkken, når
sognegården har været lejet ud. 80 teskeer er forsvundet.

Pkt. 7: Eventuelt: Enighed om, at vi melder os ud af Folkekirkesamvirket. Der
skrives til dem. Der er generalforsamling i Distriktsforeningen 16. marts kl. 19 i Sct.
Johannes Sognegård. Alle menighedsrådsmedlemmer kan deltage.
Der bestilles snarest 6 kalendere.
Pkt. 8: Næste møde er fællesmøde med Kasted 17. februar kl. 18 med spisning
17.30.
Mødet i Tilst menighedsråd 27. april er flyttet til den 20. april af hensyn til
aflevering af budget 2016.
Mødet sluttede kl. 20.45.
Referent: Grethe Seierup

