Referat fra møde i Tilst menighedsråd den 16. juni 2014 kl. 18.00 i
sognegården
-----------------------------------------------------------------------------------------------Tilstede: Jørgen Tang Lystbæk, Birte Giedekier, Kirsten Larsen, Susanne Dalsgaard, Laila Wøhlk,
Kirsten Ebbesen, Herdis Fuglbjerg, Inge Christensen, Grethe Seierup (ref.)
Fraværende med afbud: Karin Rank Gottlieb, Kjeld Slot Nielsen, Christian Tuemand, Connie
Jeppesen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pkt. 1) Protokol: Mødereferat fra sidste møde blev underskrevet.

Pkt. 2) Regnskab 2014: Regnskab til dato blev gennemgået af kasserer. Alle fik udleveret
kopi. Der er et par poster, der skal undersøges nærmere. Der meldes tilbage på næste møde.
Der skal ske en regulering af budgetposten i anledning af udlejning af præstebolig. TST skal
kontaktes angående rod i udbringning af kirkebladet.

Pkt. 3) Status:
Præsteboligudvalget: Der er nu skrevet lejekontakt for et år fra 1. juli 2014 på den ledige
præstebolig. Huset er lejet ud til fire unge mennesker. Der er aftale med kirkegårdsleder om
græsslåning på plænen en gang om ugen. Lejerne skal selv holde forhaven. Depositum
indbetales onsdag på en spærret konto.
Angående ny femårig forpagtningsperiode af præstegårdsjorder fra 1. september 2014 er der
annonce på både i Lokalavisen Vest og Nord i denne uge. De nuværende forpagtere er
interesserede i en ny periode. Kontakt sker til menighedsrådsformand Jørgen Lystbæk.

Sognegårdsudvalget: Angående udvidelse af kælderen med branddøre og vinduer er der nu
svar fra kommunen. Såfremt brandmyndigheden kan godkende projektet – eventuelt på
dispensation – kan det realiseres, hvis provstiet bevilger pengene til det.

Kirke- og kirkegårdsudvalget: Provstiet har godkendt overslag for renovering af kapel.
Pengene tages fra den sum, der skulle bruges til ekstra parkeringspladser ved sognegården, da
projektet er opgivet, samt fra frie midler. Arkitekt Thomas Bang Termansen bliver tovholder
med udarbejdelse af projekt samt indhentning af tilbud og tilsyn. Der skal tidslås på toiletter og
bedre indretning af kapelrummet evt. som kølerum.

Der skal igen rykkes for etablering af grusvej på kirkegården. Udvalget tjekker op på de ting, der
er nedfældet i mødereferat fra møde den 27. maj 2014.

Aktivitetsudvalget: Der arbejdes stadig på en færdiggørelse af program for efterårets
onsdagssamvær. Grethe Seierup indtræder i udvalget. Præsterne er ressourcepersoner.
Nyt program som afløser for ”Rod i kirken” bliver ”Hjælp til ulvetimen” fra 16.30-17.45 en
onsdag om måneden i oktober, november og december. Det koster 25 kroner for voksne, mens
børn er gratis, og arrangementet bliver med spisning. Annette Berggren er igangsætter. Hvis der
heller ikke er tilslutning til dette nye arrangement, foreslås det at opgive det. Der skal eventuelt
fremover være et tilbud til de to til femårige børn om at synge videre, når de er for gamle til
babysalmesang. Aktivitetsudvalget taler med Annette Berggren.
Der er intet nyt om drengekor til jul.

Øvrige udvalg: Der er holdt møde med de frivillige. Fremover holdes fire årlige møder, hvor
alle er med. Inden kirkebladet sendes ud, skal de frivillige samt Grethe orienteres om
arrangementer, så der kan planlægges hhv. bemanding og annoncer. Præsterne er nu at
betragte som ressourcepersoner. Birte Schmidt er mødeleder og skaffer selv personalet til
arrangementer. Der skal fremover altid meldes til, hvis man vil deltage i kirkefrokost og lignende
spisearrangementer, og der skal opkræves betaling for både drikkevarer og mad ved alle.
APV-udvalg: Birte Giedekier indtræder i udvalget, da hun er kontaktperson. Udvalget holder
snarest det årlige møde.

Pkt. 4: Heldagsskolen: Punktet udskydes, da ingen af præsterne var til stede –( Karin
sygemeldt og Kjeld forhindret).

Pkt. 5) Nyt fra kontaktpersonen: Al ferie er planlagt inden for de af menighedsrådet
udstukne rammer.

Pkt. 6 Eventuelt: Der blev orienteret om budgetsamråd torsdag. Jørgen og Birte deltager. Vi
siger nej tak til fællesudvalg om præsteboliger og eventuelt ja til skift fra KaBoo til kirkeweb
under forudsætning af betaling fra provstiet.
Angående 5 pct. præstestilling er ansøgningen videresendt med anbefaling fra provstiet til
stiftet/kirkeministeriet.
Grethe og Herdis deltager i udflugt med Grøn kirke til Samsø.

Pkt. 7: Næste menighedsrådsmøder:
Onsdag, den 20. august 2014 kl. 18 med spisning kl. 17.30.

Fællesmøde med Kasted mandag, den 15. september 2014 kl. 18, med spisning kl. 17.30.
Mandag, den 6. oktober 2014 kl. 18, med spisning kl. 17.30.
Det årlige menighedsmøde: Tirsdag, den 21. oktober 2014 kl. 19.
Onsdag, den 12. november 2014 kl. 18 (valgmøde) spisning kl. 17.30.
Fredag, den 12. december 2014 kl. 18: Julefrokost med ledsager.

Mødet sluttede kl. 20.45/referent: Grethe Seierup

