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

16. juni 2014

Referat af menighedsrådsmøde mandag den 17. marts 2014
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Grethe Seierup, Connie Jeppesen, Herdis Fuglbjerg,
Kirsten Larsen, Inge Christensen, Laila Wöhlk, CT (ref)
Karen Schaldemose deltog under pkt. 1.
Afbud/ fraværende: Kirsten Ebbesen, Anne Mie Skak Johanson, Karin Gottlieb.
Side 339 -340 i forhandlingsprotokollen

Dagsorden:
Pkt.1.

Protokollen

Protokollen blev underskrevet uden bemærkninger
Pkt.2.

Regnskab 2013

Karen Schaldemose fra kirkekasserer Vest gennemgik og forklarede regnskabet for regnskabsåret 2013.
Kassebeholdningerne er anbragt i henholdsvis Danske Bank og i Nordea, og Regnskabskontoret har tilstræbt, at der
løbende ikke henstår mere end kr. 750.000 i hver af disse banker.
Connie Jeppesen og Grethe Seierup ønskede at få ført til referat, at de ikke under nogen omstændigheder ville
hæfte for beløb over 750.000 i fald at en af disse to største landsdækkende banker skulle krakke.
Der udsendes en opgørelse over vores indestående i bankerne med dette referat.
Tilst sogns menighedsråd, CVR-nr. 13514518, Regnskab 2013, Afleveret d. 17-03.2014 kl. 13.34 blev herefter
godkendt.
Pkt.3.
Status 2014
Punktet udsættes til næste gang, hvor der også vil foreligge en kvartalsrapport.
Fastsatte mål
Målsætninger, der blev vedtaget i 2013, blev gennemgået. Der skal fortsat arbejdes med de målsætninger, der blev
vedtaget for et år siden. Der skal gøres en aktiv indsats, hvis det skal lykkes





Pkt.4.

Antallet af frivillige skal øges med 10 personer, heraf skal min. fem være mænd.
Der skal være min. to store kirkekoncerter, som er bygget op omkring en kirkelig handling (f.eks. en
andagt / læsning fra det nye testamente).
Der skal være min. to aktiviteter for målgruppen 25 - 40 år.
Der skal være min. tre aktiviteter for målgruppen mænd.
Antallet af nadvergæster skal i 2014 øges med 10 %
Budget 2015

Forslag fra aktivitetsudvalget blev gennemgået: Der er i forslaget indarbejdet besparelser på 20% i forhold til
budget 2014. Tallene vil blive indplaceret i det kommende budget, der skal godkendes på mødet den 10. april
Forslag fra kirke og kirkegårdsudvalget blev gennemgået. Der er overført penge til hækplanter, og der skal udskiftes
belægning på store stier på kirkegården. Tallene vil blive indplaceret i det kommende budget, der skal godkendes på
mødet den 10. april
Herudover arbejdes der med en renovering af kapellet, hvor der trænger fugt op i murværket og i gulvet. Det er en
opgave, der forventes at løbe op i kr. 150.000 og vil være en anlægsopgave.

Administration
Forslag til administrationsudgifter blev gennemgået: Tallene vil blive indplaceret i det kommende budget, der skal
godkendes på mødet den 10. april
Pkt.5.

mål for 2015
visioner for 2017 – 2020
Forslag fremkommer på næste møde
Pkt.6.

Status ny præst

Mandag den 24. marts:
Kl. 17.00 Menighedsrådene (uden præster) mødes i sognegården. Der er fællesspisning
Kl. 18.00 Prøveprøveprædiken med efterfølgende samtale i sognegården
Kl. 20.00 Prøveprøveprædiken med efterfølgende samtale i sognegården
Tirsdag den 25. marts
kl. 19.00. Prøveprøveprædiken med efterfølgende samtale i sognegården
Pkt.7.

Nye frivillige, hvervekampagne

Der skal arbejdes på at finde nye frivillige. Under debatten fremkom følgende forslag:
 Indlæg i de kommende numre af kirkebladet fra nuværende frivillige fortæller om arbejdet som frivillig i
sognegården/ Genbrugsen
 Annoncering i kirkebladet og i lokalavisen
 Annoncering på facebook og hjemmeside
Grethe Seierup sørger snarest for annoncemateriale til såvel de elektroniske medier som de skrevne.
Pkt.8.
Særlige opgaver i 2014
Eftersyn af kirkens tag med lift er endnu ikke igangsat
Henrik Lang fra Niras er i gang med udarbejdelsen af et forslag til opgradering af kapel .
Udvidelse af parkeringsplads er under udarbejdelse ved Thomas Bang Thermansen
Teknisk forvaltning har givet afslag på forslag fra provstiet omkring udnyttelse af kælderlokaler til mødeaktiviteter
der arbejdes videre med plan om udvidelse af sognegård med bl.a. møderum og tidsvarende handikaptoilet
Pkt. 9

Konfirmation

4. maj kl. 9.00 Grethe Seierup deler menighedsrådets gaver ud
4. maj kl. 11.00: Birte Giedekier deler menighedsrådets gaver ud
11. maj Kl. 9.00 Grethe Seierup deler menighedsrådets gaver ud
11. maj Kl.11.00 Grethe Seierup deler menighedsrådets gaver ud.
Menighedsrådet beslutter at konfirmationerne i 2016 kører efter samme koncept som 2015
konfirmationerne er derfor lørdag den 7. og søndag den 8. maj. Begge dage kl. 9.30 og kl. 11.00
Pkt. 10.
Nyt fra kontaktpersonen
Afspadseringsfridage skal fremover afvikles senest i den efterfølgende måned.
Gennemgang af personalets arbejdsopgaver skal færdiggøres. Eventuelt med bistand af ekstern hjælp.
Pkt.11.
Eventuelt
12. juni kl. 9 – 16.30 frivilligeudflugt
Sommerudflugten er planlagt
Pkt.12.
Næste møde 10 april 2014 kl.18.00
Debatemne diakoni
Budget 2015.

