Referat fra menighedsrådsmøde i Tilst menighedsråd d. 14/3-2016
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Susanne Dalsgaard, Herdis Fuglbjerg,
Kirsten Larsen, Kirsten Ebbesen, Inge Kaalund, Laila Wöhlk, Karin Gottlieb, Lars
Lindgrav Sörensen, Rita Possienke og Grethe Seierup (ref.)
Kirkekasserer Vest v/ Karen Schaldemose deltog i pkt. 1) Regnskab 2015.
Fraværende med afbud: Inge Christensen og Christian Tuemand.

Pkt. 1) Regnskab 2015 drift/anlæg v/ Karen Schaldemose:
Regnskabet for 2015 blev grundigt gennemgået punkt for punkt. Det er afleveret
elektronisk d. 10/3 2016 kl. 15.46 under følgende betegnelse:
”Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13514518, Regnskab 2015, afleveret d. 1003-2016 15.46”.
Regnskabet for 2015 blev godkendt af menighedsrådet.
Ang. regnskab 2015 blev regnskabserklæring underskrevet af formand og kasserer
(Jørgen og Birte).
Provstiets godkendelse af regnskab 2014 CVR-nr. 13514518 blev godkendt af
menighedsrådet.
Ang. mobilpay skal det undersøges, om det kan lade sig gøre at oprette en kto. til
dette formål i Nordea til brug for indsamling i kirken.
Pkt. 2) Protokol:
Mødereferat fra sidste møde blev underskrevet af de tilstedeværende.
Pkt. 3) Budget 2017:
Aktivitetsudvalget v/Lars gennemgik budgetudkast 2017 for udvalget. Der
budgetteres med en lille stigning i forhold til budgettet for 2016 på grund af nye
tanker om aktiviteter for unge mellem 20-30 år og + 45 år. Aktivitetsudvalget har
også udarbejdet et musikmanifest, der blev omdelt. Det går ud på, at øge
musikindslagene i alle aktiviteter i både kirke og sognegård og sogn.
Lars ønsker partnerskab med Kirkens Korshær til 10.000 kr. om året opsagt.
Kirke- og kirkegårdsudvalg kommer med budget senere på grund af sygdom. Der er
syn af kirke- og kirkegård onsdag d. 16. marts kl. 14.30.

Ang. sognegården købes der nye radiatorventiler, og der bestilles nye spots samt
skiftes til LED-pærer.
Ang. Tilst Østervænge er der nu lagt fliser. Strømmen er blevet afbrudt ved en fejl,
og det koster 1000 kr. at få strømmen tilbage. Det skal noteres ved Aura el-selskab at
Tilst Menighedsråd er ejer af ejendommen, men lejerne skal selvfølgelig betale
strømforbrug.
Den gamle postkasse skal fjernes og ny indkøbes og opsættes.
Pkt 4: Personale:
Morten Bytofte bliver ansat som leder af Blå Box 5 timer om ugen i 46 uger. Der er
Ravnerock 28. maj, hvor Blå Box deltager.
Marianne har ferie tilgode.
Pkt. 5: Aktiviteter: Valborgaften:
De frivillige skal orienteres om, hvem der gør hvad. Traktementet bliver igen vin,
brød og ost. Det er P. Sørensen-Fugholm-ensemblet, der underholder.
Pkt. 6: Præstenyt:
Lars orienterede om, at der i 2015 har været 753 altergæster til 54 gudstjenester. Tilst
skole har orienteret om, at der kan søges om et andet tidspunkt for konfirmandundervisning, så det eventuelt kan blive ved 12-tiden i stedet for som nu sidst på
eftermiddagen.
Karin og Rita ønsker en ny præstekjole syet specielt til Rita. Den koster omkring 2223.000 kr. Der blev ikke taget stilling til spørgsmålet, idet man mente, det sorterer
under provstiet.
Pkt. 7: Anlægsarbejder 2016: Status:
Jørgen orienterede om, at tidsfristen for udførelsen af arbejdet med udvidelse af
sognegården, der skal begynde første juni, er udvidet, idet der skal tages højde for
vejrlig med nedbør, der kan forsinke byggeriet. Indgangspartiet er prioriteret først
færdigt. Der er licitation 19. april kl. 10 præcis.
Angående en tilbygning til kirken (dåbshus) er materialet sendt til den kgl.
bygningsinspektør. Der skal senere indkaldes til møde med menighedsråd,
provstiudvalg, bygningssagkyndig og kgl. bygningsinspektør for at komme videre
med planerne.

Pkt. 8: Menighedsrådsvalg: Status.
Grethe orienterede om, at der siden sidst var sket det, at kirkeministeren efter
henvendelse fra kirkeudvalget/menighedsrådsforeningen har ændret beslutningen om,
at kun de menighedsråd, der ved sidste valg var med i forsøgsordning med to-årig
valgperiode kan fortsætte med dette. Så nu kan også de menighedsråd, der har fireårig valgperiode søge om to-årigt forsøg. Der skal skrives til kirkeministeren, hvis
dette ønskes. Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde, og Grethe undersøger
betingelserne og erfaringer fra de råd, der har været med i forsøget.
Distriktsforeningen har et kursus for valgudvalg i juni måned, som vi kan melde os
til. Valgudvalget er: Inge Christensen (formand), Susanne Dalsgaard og Grethe
Seierup.
Pkt. 9: Eventuelt:
Lars orienterede om, at han havde været til afskedsreception for sognepræst Bent
Kim Jepsen, Sabro-Faarup, som vi jo har ferieaftale (afløsning af præster) med. Ved
ikke om aftalen kan fortsætte, men det undersøges. Der ordineres en ny præst derude
– Mette Andersen - 31. marts, men foreløbig kun for et år.
Grethe oplyste, at hun er valgt som Tilst menighedsråds repræsentant i sognestøtten
efter opfordring fra Arne Antonsen.
Jørgen meddelte, at han har ferie fra 30. marts til 11. april.
Grethe laver annoncer angående skærtorsdagsfejring og basar.
Pkt. 10: Næste møde:
Næste menighedsrådsmøde er den 18. april 2016 kl. 18 med spisning kl. 17.30.
Mødet sluttede kl. 20.45.
GS/ref.

