Tilst menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

Tlf: 86 24 1881
Mail: tilst.sogn@km.dk
www.tilstkirke.dk

5. februar 2016

Referat af menighedsrådsmøde mandag den 25. januar 2016 kl.18.00
TILSTEDE: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Kirsten Larsen, Herdis Fuglbjerg, Inge Christensen, Laila
Wöelhk Inge Kaalund Susanne Dalsgaard, Grethe Seierup, Karin Rank Gottlieb, Rita Skov Possienke.
Dagsorden.
Pkt.1
Pkt.2

Protokol
Underskrives
Referatet blev godkendt og underskrevet
Regnskab 2015
Foreløbigt regnskab 2015
Regnskabet viser et overskud i 2015, men det er endnu for tidligt at sige hvor stort det bliver
EU støtten til forpagtningsafgiften er blevet afregnet
Der har været mindre udgifter til snerydning i perioden
Præstegård har været lejet ud og det bevirker også afvigelser i forhold til budgettet
Der er afvigelser på kirkegård, der er større indbetalinger end budgetteret (gravstedskapitaler)
Provstiet har indkaldt til formøde for budgetmøde den 1 feb. kl. 21.00
Fællesmødet i marts med Kasted flyttes til februar

Pkt.3

Restarbejder 2015
Sognegårdsudvalg
Der indhentes tilbud på Lydisolering af adskillelsen mellem lokale 1 og 2 i sognegården.,
Der skal indkøbes dybe tallerkener til sognegården mm.
Kirkegårdsudvalg
Maling bænkene i kirkerummet er ikke udført Grethe Seierup har løbende kontakt med Reenberg og
Søn som skal udføre arbejdet
Der sker ikke så meget på kirkegården PT. da vi befinder os i vinterperioden.
Andet
Der skal indtil andet besluttes også laves kirkekaffe på søndage når der er mormormad

Pkt.4

Personale
v/kontaktpersonen
Ferien afvikles for alle medarbejder inden 1. maj
Jakobs ansættelseskontrakt sendes til udtalelse ved dansk musikerforbund på Langeland

Pkt.5

Aktiviteter

Evaluering dec. 2015

Julehjælpen blev afviklet tilfredsstillende
Familiejulefesten forløb også tilfredsstillende der tegnes kontakt med julemand for dette års
familiejulefest. Tilst auto havde stillet en slushicemaskine til rådighed for de børnene og det var en
meget stor succes. Det bevirkede at der stort set ikke blev drukket sodavand
Valborgaften?
Da der er afbud fra biskoppen til valborgaftenskal der skal derfor findes et alternativ.
Følgende forslag blev bragt i spil:




Annelise Sørensen fra Havkær og Højskolen
Fugholm-ensemblet ( Pris ca. 6000)
Margit Lindesøe fra Løgumkloster

Aktivitetsudvalget beslutter hvad det skal være og træffer de nødvendige aftaler. Valgborgaften skal
med i det kommende kirkeblad
Lars Lindgrav Sörensen indtræder i de udvalg han forlod

Pkt.6

Anlægsarbejder 2016

Status

Udbygning af sognegård. Udbudsmaterialet til sendes ud i uge 7
Bang Thermansen har udarbejdet tegninger m.m. til nyt dåbshus til kirken.
Materialet afleveres den 1. februar i 10 eksemplarer til provstiet

Pkt.7

Menighedsrådsvalg

Status

Der afholdes orienteringsmøde 13. sep. 2016 (Fælles dato for alle menighedsråd)
Valgdatoen er fastsat til den 15. nov. 2016
Valgudvalget udarbejder en tidsplan deadline m.m.
Inge Kaalund stiller ikke op til næste periode.
Der skal skives i Kirkebladet omkring det kommende valg.

Pkt.8

Eventuelt
Nytårsbrev fra biskoppen blev omdelt Jørgen sender til Rita
Præsteboligen fraflyttes af de nuværende lejere og skal om nødvendigt rengøres
Der afholdes koordinationsmøde mellem præsterne og brugerrådet på Havkær.
Forslag om fælles onsdagssamvær på Havkær - vi prøver til efteråret
Udflugten sidste uge i august foreslås flyttet til onsdag den 24. da det falder sammen med
festugeaktiviteterne på Havkær. Aktivitetsudvalget beslutter og melder ud.
Det forslås at der uddeles et dåbslys med stage i forbindelse med dåben. Karin kontakter Karl Saustrup
vedr. en prøve på en dåbslysestage.
Blomster på alteret for lave Karin tager kontakt med Hasle Blomster
Kirkesangervikaren skal bæremørk påklædning ved tjenesterne. Kirkekassen betaler.
Kirke og kirkegårdsudvalget finder en løsning på reolproblemet til næste gang
10. feb. Er der generalforsamling i Distriktsforeningen
Indbydelse til Aarhus Menighedsrådsforenings årsmøde blev omdelt
Der opsættes en automatisk håndklædeholder på det kommende Handikaptoilet i nybygning til
sognegården.
Ingelise Skole Christensen skal have en buket ved vikariatets ophør.

Pkt.9

Næste møde

22 februar 2016 - Fællesmøde.

