Tilst Menighedsråd
Havkærvej 9 8381 Tilst
Tlf: 8624 1881
Mail: tilst.sogn@km.dk

Referat fra konstituerende møde i menighedsrådet mandag, d. 21. november
2016 kl. 18 i sognegården.
Deltagere: Jørgen Tang Lystbæk, Birte Giedekier, Susanne Dalsgaard, Herdis
Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Laila Wøhlk, Hanne Pedersen, Kirsten Ebbesen, Grethe
Seierup (ref.), Karin Gottlieb, Lars Lindgrav Sörensen, Rita Possienke.
Fraværende: Christian Tuemand og Kristian Værge.
Dagsorden:
Pkt. 1: Protokol: Referat fra sidste møde blev underskrevet. Som først valgte
medlem bød Jørgen velkommen og takkede både menighedsråd, personale og
frivillige for en god indsats i de forløbne fire år.
Pkt. 2: Konstituering: Der var hemmelig afstemning ved valg af formand og
næstformand. Præsterne deltog ikke i afstemning, men var stemmetællere.
Jørgen Lystbæk og Susanne Dalsgaard stillede op som de eneste til hhv. formandsog næstformandspost og blev genvalgt med alle stemmer. Begge tog imod valget.
Harry Hoffmann blev genvalgt som kirkeværge (ikke medlem af menighedsrådet).
Der var også genvalg til følgende:
Birte Giedekier - kasserer og kontaktperson
Grethe Seierup – bemyndiget og formand for valgbestyrelsen
Christian Tuemand – sekretær for menighedsrådet (personalerepræsentant)
Stillingen som bygningskyndig er vakant.
Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Grethe Seierup, Susanne Dalsgaard, Kirsten Larsen, Kristian Værge.
Aktivitetsudvalg:
Lars Lindgrav Sörensen, Laila Wøhlk, Kirsten Larsen, Kirsten Ebbesen, Rita Skov
Possienke, Karin Rank Gottlieb, Marianne Villadsen, Birte Smith, Hanne Pedersen.
Sognegårdsudvalg:
Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg, Hanne Pedersen. Fra Kasted: Finn Bjerregaard og
Karsten Jøker Hansen.
Præsteboligudvalg:
Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg samt fra Kasted: Finn Bjerregaard og Karsten Jøker
Hansen.
Kirkeblad:
Lars Lindgrav Sörensen (ansvarshavende redaktør), Karin Rank Gottlieb, Tenna
Påhlmann, Karsten Jøker Hansen, Rita Possienke og Grethe Seierup.
Skole- og kirkesamarbejde: Karin Rank Gottlieb, Susanne Dalsgaard.
FolkekirkeINFO: Karin.

APV: Grethe Seierup, Birte Giedekier, Allan Damby.
Kommunikation og annoncer: Grethe Seierup, Morten Begtrup, Lars Lindgrav
Sörensen.
Lokalplaner: Grethe Seierup.
Gudstjenester m.v.: Lars Lindgrav Sörensen, Karin Rank Gottlieb, Rita Skov
Possienke.
Webmaster: Morten Begtrup.
Pkt. 3: Økonomi – år til dato – status indkøb af inventar m.v.:
Regnskab år til dato er ok. Jørgen orienterede om, at vi for egne midler kan købe ting
ind til tilbygning. Vi skal have ny projektor i det nye menighedsrådslokale.
Sognegårdsudvalget sørger for indkøb og tilbud på hæve- sænkeborde m.v. Inventar
skal matche det vi har.
Pkt. 4: Personale: Birte orienterede om, at der mangler mus-samtaler med Jakob og
Morten. Morten er p.t. sygemeldt.
Pkt. 5: Udvalg – status: Aktivitetsudvalget: Lars orienterede om, at der er blå
box-koncert torsdag aften, hvor alle er velkomne. I 2017 er der igen babysalmesang,
men nu med Cecilie. Det bliver onsdag formiddag i stedet for tirsdag.
Minikonfirmander skal også have ny leder. Der er samtale med kandidat til stillingen i
denne uge.
Sognegårdsudvalget: Birte orienterede om, at håndværkerne har været lidt
længere om færdiggørelse af tilbygning på grund af håndværkermangel. Byggeriet
afleveres mandag kl. 14. Allan ordner gulvet, som der først må gås på fredag.
Smudsmåtte skal lejes.
Kirke- og kirkegårdsudvalget: Grethe orienterede om, at aftalen om stenmel
opfyldes tirsdag. Udvalget indkaldes i det nye år til møde ang. gamle gravsten.
Vinduesprojekt med forsatsruder i kirken skal genoplives i det nye år.
Præsteboligudvalget: Birte orienterede om, at der er bestilt to nye vinduer til den
udlejede præstebolig i uge 50 og 51.
Lokalt skole- kirkesamarbejde: Lars orienterede om, at vi hører fra Tilst skole
onsdag angående juleafslutning med klasserne. Grantræer er bestilt til både kirke og
sognegård. Pyntet juletræ sættes i Våbenhuset første søndag i advent.
Pkt. 6: Præstenyt: Karin og Rita har fået nye præstekjoler. Lars orienterede om
konfirmandholdene og de glæder og problemer, der er med dem. Dåbsprojekt
gemmes til efter provstiets weekend-seminar i februar. Præsterne deltager i
landsindsamling søndag. Alle opfordres til at samle ind.
Pkt. 7: Anlægsarbejder 2016: Status: Sognegårdens tilbygning indvies med
gudstjeneste og reception søndag d. 22. januar 2017. Festmaskinen sørger for
traktementet.
Angående dåbshus/sakristi har der været positiv kontakt til gravstedsbrugerne, der
bliver berørt af byggefeltet til tilbygningen til kirken. Aftaler om flytning af urnegrave
afventer underskrifter. Provstiet har godkendt reguleringsplan for kirkegården.
Pkt. 8: Eventuelt: Jørgen oplyste, at Fredagsfamilien formentlig har 40 års jubilæum
i 2017. Menighedsrådets julemøde skal koordineres næste år med Fredagsfamilien, så
der ikke er sammenfald med dato. Til indvielse af sognegårdens nybyggeri forventes
omkring 100 deltagere. Der sendes invitationer til menighedsråd og provsti i Vestre
samt andre. Tilmelding til indvielsen otte dage før.

Pkt. 9: Næste møder:
Fredag d. 9. december 2016 – Julemøde.
Mandag d. 16. januar 2017 – menighedsrådsmøde.
Mandag d. 20. februar 2017 – fællesmøde med Kasted
Mandag d. 27. marts 2017 – menighedsrådsmøde
Mandag d. 24. april 2017 – Menighedsrådsmøde.
Mandag d. 22. maj 2017 – menighedsrådsmøde.
Mandag d. 19. juni 2017 – menighedsrådsmøde.
Mødet sluttede kl. 19.45.
Ref. Grethe Seierup

