Tilst menighedsråd
Havkærvej 9 8381 Tilst
Tlf: 86 24 1881
Mail: tilst.sogn@km.dk
www.tilstkirke.dk

23. marts 2015

Menighedsrådsmøde
Mandag den 23. marts kl.18.00 (spisning kl. 17.30 ) i sognegården.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Geidekier, Kirsten Jeppesen, Kirsten Larsen, Laila Wöhlk, Inge Kaalund,
Susanne Dalsgaard, Herdis Fuglbjerg, Inge Christensen, Grethe Seierup, Karen Schaldemose, CT (ref)
Dagsorden.
Pkt.1

Protokol
Protokollen blev godkendt og underskrevet

Pkt.2

Regnskab 2014

Fremlæggelse

v/ Karen Schaldemose

Karen Schaldemose fremlagde og gennemgik nedenstående afleverede regnskab
Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13514518, Regnskab 2014, afleveret d. 19-03-2015 13:57
Pkt.3

Regnskabet blev efterfølgende godkendt
Bispevalg
Kandidater er godkendt
Tirsdag den 14. april er der debatmøde på Aarhus Eftermøde. Der er fælles buskørsel med Kasted. Der
er tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 8. april, som melder videre til arrangøren

Pkt.4

Bygningssyn

tilbagemelding

De enkelte udvalg går Protokollerne igennem og får udført manglerne
Pkt.5

Budget 2016

Aktivitetsudvalget fremlægger skriftligt forslag til budget

Forslag til sogneudflugt, sogneaftener valborgaften og studiekreds om gudstjenester blev forelagt.
Brugerrådet skal ikke betale til sogneaftener og ikke være medarrangør.
Der mangler stadig tal på en del poster.
Kjeld laver et budgetforslag over de manglende poster.
Det besluttes at Kirkebladet udvides med 4 sider

Medsendte forslag til målsætninger

v / Jørgen

Forslaget blev debatteret og gennemgået og vedtaget med modificeringer.
Pkt.6

Hvordan vender vi den negative spiral i deltagerantallet til vore arrangementer ?
Emnet blev debatteret
Forslag om at der sættes en tovholder på til alle aktiviteter blev debatteret. Tovholderen er en person
uden for frivilliggruppen (præst/ organist/ medlem af menighedsrådet. Måske skal det på sigt være en
sognemedhjælper.
Jørgen kommer med oplæg På næste møde

Pkt.7

Minikonfirmander

Præsterne fremlægger handlings- / tidsplan til godkendelse

Annette Berggreen starter med minikonfirmander 22. april
Pkt.8

Personale

Status på opmåling af stilling

v / Birte

Den sidste stilling er målt op
Status på rest ferie / fridage
Der er ingen restferie efter ved ferieårets udløb
Pkt.9

Eventuelt
Der er forsvundet 3 tæpper fra kælderrummet
Der findes en DJ til konfirmandafslutningen som menighedsrådet betaler
Grethe kontakter Aarhus kommunes tekniske forvaltning vedr. den brændte bil ved kirken
7. april er der fernisering af kunstudstilling kl. 14.00 med lejeren fra Thoralds hus

Pkt.10

Næste møde

Er aftalt til den 20. april 2015.

