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18. juni 2015

Referat af Menighedsrådsmøde Den 15. juni 2015.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Grethe seierup, Herdis Fuglbjerg, Kirsten
Larsen, Inge Christiansen, Laila Wöhlk, Kirsten Ebbesen, Inge Kaalund, CT (Ref)
Lars Lindgrav Sörensen deltog under pkt. 1 og 1.a
Dagsorden.
Pkt.1
Protokol
Protokollen fra sidste møde blev godkendt og underskrevet
Pkt. 1.a

Lars

Lars Lingrav Sörensen der deltog under dette punkt, redegjorde for at han vender tilbage som præst når hans orlovt
udløber til februar 2016. Lars meddeler at menighedsrådet modtager et brev om, at han ønsker at blive løst for
bopælspligten.
Pkt.2

Regnskab år til dato

Status

Regnskabet følger overordnet budgettet
Pkt.3

Budget 2016

Driftsramme

Budgettet er godkendt af provstiudvalget. Der er Budgetsamråd på torsdag
Jørgen Lystbæk, Grethe Seierup, og Karin Rank Gottlieb deltager fra Tilst menighedsråd.
Anlægsramme
Tilst har fået tildelt en anlægsbevilling så udbygningen af sognegården kan udføres i 2016
Herud over er der bevilget kr.45.000 til undersøgelse om dåbshus ved våbenhuset.
Pkt. 4

Udbygning af sognegård

Høringsfase

fra dd til den 06. september

Tegningsmateriale til udbygningen af sognegården blev udleveret. Kasted har også modtaget materialet. Ligeledes
personalet. Der er nu en høringsfase og det skal med på fællesmødet i september
Pkt.5
Bygningssyn
Status
Lydisoleringen af gulvet i sognegården udføres i sommerperioden hvor der ikke er aktiviteter i sognegården.
Udskiftningen af Gardiner i sognegården udskydes til 2016, så de kan købes sammen med gardiner til de nye rum i
udbygningen af sognegården.
Der bestilles rengøring af sognegården i august måned hvor Allan har ferie.
Sternbrædder på præsteboligen på Langeløkke er udskiftet.
Lejekontrakt vedr. Forlængelse af lejemålet underskrives i nærmeste fremtid.
Børnemøbler i kælderen skal genbruges i kirken.
Stalden i våbenhuset tages ned – kan eventuelt bruges til Jul – Birte tager fat i Karl sørger for at den kan samles igen.
Den ny Flagstang er sat op.
Søren Kristians Sørensen er sat op som aftalt.
Kloak ved kapellet er renoveret.
2 gravsten på kirkegården, der har betydning for sognet skal bevares
Pigsten omkring Kirken skal lægges om. Niels Møller fra den gamle by kommer og viser hvordan de skal lægges.
Kirkebænke skal gås igennem og Koret skal kalkes indvendig at Grethe Seierup tager tilbud hjem fra kirkekalk
Bøgehækken ved kirkegården der er udskiftet efter branden skal vandes af Firmaet Buus således at vi har en
grogaranti.

Ny stolpe og ny låge skiftes i uge 27. Asfalt lægges snarest
Bænke på kirkegården skal males
Kirkegårdsudvalget undersøger om der er problemer på dugen - den må ikke vaskes.
Pkt. 6

Kirkelige handlinger

Afskedsgudstjeneste med Kjeld Holm i Domkirken på søndag den 21. Juni.
Ny Biskop bliver indviet den 6. september Menighedsrådet har fået tildelt 2 pladser. Jørgen og Birte deltager
Der er ønske om en Kørebog for en normal højmesse.
Der er ønske om Blomster i stolerækkerne til de store højtider - Inge Kaalund kommer med oplæg på næste møde
Udspil vedr. børn oplæg i september. Kjeld kommer med et udspil om værter ved højmesse.
Pr. 1. august leveres blomster fra Hasle Blomster. Det bevirker at aftalen med Blomstertorvet opsiges.
Pkt.7

Personale

v/kontaktpersonen

Personalets hovedferie er fastlagt
Pkt.8

Aktiviteter

Menighedsmødet 8. Oktober

Aktivitetsudvalget undersøger om Massoud Fouroozandeh fra Church of Love kan komme til menighedsmødet den
8. oktober . Der er forslag om at serveringen består af ost og rødvin.
Det undersøges om den ny den nye biskop kan komme til Valborgaften
Julemåneden i kirke og sognegård låses på mødet i september
Pkt.9

Evaluering

Basar / Ravnerock / Andet

Der er udsendt et referat fra evalueringen af Basaren
Den aftalte bod fra Tilst menighedsråd ved Ravnerock blev aflyst da Karin fik en bisættelse og et bryllup
Birte passede en kagebod ved arrangementet
Ravnerock skal fremover planlægges på et menighedsrådmøde.
Pkt.10

Eventuelt

Lørdag den 26.sep. er kirkemesse i Fredericia Distriktsforeningen sørger for bustransport
24 juni inviterer Laila til morgemad på kronborgvej i anledning af 60 års fødselsdag.
Pkt.11

Næste møde

Fælles møde med Kasted den 15. sept. Er aftalt
Menighedsmøde den 8. Oktober
25 aug
15. sep
19. okt
16. nov
Fredag den 11. dec. Er der julemøde.

