Referat fra møde i Tilst menighedsråd d. 12. november 2014 kl. 18 i sognegården
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen,
Inge Christensen, Laila Wøhlk, Kirsten Ebbesen, Karin Gottlieb, Kjeld Slot Nielsen og Grethe
Seierup (ref.)

Fraværende med afbud: Inge Kaalund og Christian Tuemand.
Pkt. 1) Protokol: Mødereferat fra sidste menighedsrådsmøde blev underskrevet.
Pkt. 2) Valg: Inden valget oplyste Jørgen Lystbæk, at suppleant ikke var indkaldt, fordi afbud
var kommet så sent, så det ikke kunne nås.
Der var skriftlig afstemning til posterne som formand og næstformand:
Jørgen Tang Lystbæk blev genvalgt som menighedsrådsformand.
Susanne Dalsgaard blev genvalgt som næstformand.
Følgende blev også genvalgt:
Kirkeværge: Harry Hoffmann
Kasserer: Birte Giedekier
Sekretær: Christian Tuemand
Kontaktperson: Birte Giedekier
Underskriftsberettiget: Grethe Seierup.

Pkt. 3) Vedtægter: Der skal snarest laves vedtægter for arbejdsområdet for følgende:
Kirkeværge, sekretær og kontaktperson.

Pkt. 4) Status år til dato: Kopi af kvartalsregnskab udleveres snarest. Jørgen orienterede om,
at Kaboo erstattes af kirkeweb. Christian skal på kursus i det nye system og efterfølgende lære
fra sig til menighedsrådet.
Kapelrenoveringen begynder den 17. november og slutter 15. januar. Der bliver indrettet
handicaptoilet og et urnerum og hele bygningen renoveres og indrettes som kølerum med
aircondition og lys med sensorer, der også kan tændes manuelt. Der skal indkøbes to katafalke.
Projektet kommer til at koste omkring 600.000 kroner. Der sendes brev til provstiet angående
projektet.

Pkt. 5) Udvalg: Kirke- og kirkegårdsudvalg: Samarbejdsaftale om kirkegårdsdrift tages op til
revision i januar. Der skal aftales møde med Brabrand-Aarslev.
Angående sognegården kommer der oplæg i februar om dette.

Pkt. 6) Personale: Der er ikke nogen hængepartier angående ferie m.v. Angående APV er der
ikke nogen klager. Angående ansættelse af 5%-præst skal der købes to kraver. Indsættelse sker
formentlig 10. december kl. 19 i Domkirken. Indsættelse i Tilst Kirke sker senere. Der opfordres
til opbakning til Blå Boks-koncert tirsdag d. 18. nov. Keyboard bevilget til indkøb af Connie
Olesen.

Pkt. 7) Højskolen: Jørgen skriver til højskolen angående Tilst menighedsråds deltagelse i
højskolen og aftaler et møde, så det fremtidige samarbejde kan afklares.

Pkt. 8: Julehjælp: Der er udfærdiget et skema til ansøgning om julehjælp. Liste til brug for
indkøb af madvarer er kopieret fra Helligåndskirken. Grethe Seierup meddelte, at hun på grund
af husrenovering og flytteopgaver ikke kan afse tid til at deltage i julehjælpen. Inge Kaalund er
sygemeldt til januar, så Birte overtager Inges plads, mens Herdis indtræder i stedet for Grethe.

Pkt. 9: Eventuelt: Der er kommet svar fra Brabrand kirkegård angående støj fra
entreprenørmaskiner ved begravelse/bisættelse. Man beklager meget, og har instrueret om, at
det ikke bør gentage sig.
Angående messehagel, som Kjeld har taget i brug, skal der bestilles en messeskjorte.
Der blev orienteret om det nye projekt for Tilst: ”Democracity”.

Pkt. 10: Næste menighedsrådsmøder:
Julemøde: 12. december 2014

2015:
Mandag, den 19. januar kl. 18 med spisning kl. 17.30
Tirsdag, den 17. februar kl. 18 med spisning kl. 17.30 – fællesmøde med Kasted
Mandag, den 23. marts kl. 18 med spisning kl. 17.30 – budgetmøde
Mandag, den 27. april kl. 18 med spisning kl. 17.30 – budgetmøde
Tirsdag, den 19. maj kl. 18 med spisning kl. 17.30

Syn af kirke- kirkegård samt sognegård er fastsat til mandag, den 16. marts 2015.
Mødet sluttede kl. 20.30/ ref.: Grethe Seierup

