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14. oktober 2014

Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Kirsten Larsen, Grethe Seierup, Inge Kaalund, Karin Rank
Gottlieb, Kjeld Slot Nielsen, Laila Wøhlk, Inge Christensen, Susanne Dalsgaard, Kirsten
Ebbesen og Christian Tuemand (ref.)

Referat af Menighedsrådsmøde 06. oktober 2014 kl. 18.00 .
Dagsorden:
Pkt.1:

Protokol

Protokollen blev godkendt og underskrevet.
Pkt.2:

Emner til debat i 2015 som passer til den røde tråd i kirkebladet

Der forsøges at lave en sammenhæng mellem debatpunktet på menighedsrådsmøderne og
den linje, der lægges for planlægningen af kirkebladet fire numre frem.
Kirkebladet er pt. stort set kun en beskrivelse af de arrangementer, der foregår i de to sogne,
der er derfor ønske om mere kirkestof. Det skal undersøges, hvad det vil koste at lave fire
sider ekstra. Bladudvalget kommer med et forslag til fællesmødet i februar.
Fastsættelse af tidspunkt for afholdelse af højmesse i Tilst kirke.
Bortset fra sommerferien er tidspunktet for gudstjeneste/højmesse kl. 10.30.
Pkt. 3:

År til dato regnskab

Kvartalsrapporten blev godkendt.
Det endelige budget for 2015 blev udleveret.
Pkt. 3a:

Behandling af pastoratsbeskrivelse Tilst-Kasted.

Pastoratsbeskrivelsen blev debatteret, og Jørgen Lystbæk fremsender en svarskrivelse til
provstiet.
Minikonfirmandundervisning er ved lov gjort obligatorisk for alle sogne pr. 1. oktober. Der
skal udbydes 16 lektioner á 45 min. Den nye skolelov giver problemer med dette. Præsterne
arbejder videre med forslag til løsning af problemet.
Pkt. 4:

Status fra udvalgene:

Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Overstrygning af tagsten uge 40 – 42.
Der rykkes for maling af bænke på kirkegården.
Der skrives til kirkegårdsleder angående støj fra maskiner under bisættelse 20. sept.
Ny bedeskammel er på plads i kirken.
Stabilt grus er lagt på.
Alle kirkebænke i kirken trænger til efterreparation med maling. Tilbud indhentes.

Forsatsvinduer venter.

Sognegårdsudvalget
Døre i kælderen bliver snart sat i.
Utæt gavl skal repareres.
Opstilling af reoler (Finn Bjerregaard.)

Øvrige udvalg:
Aktivitetsudvalg:
Der indgås aftaler med oplægsholdere til forårets onsdagssamvær. To aftaler er på plads og
flere er på vej.

Dato for uddeling af julehjælp:
Hjælpen uddeles mandag 22. december 17-19 i sognegården. Der er ansøgningsfrist 10.
december.

Renovering af kapel:
Udbudsmateriale sendes ud. Der bliver handicaptoilet med tidslås, nyt gulv i kapellet, ekstra
stole samt rum til urner, to kirkebænke monteres i kapellet, niveauforskel udjævnes, rummet
gøres til kølerum med to katafalke. Lampetter fra kirken monteres.

Pkt. 5: Indstilling fra kirke-og kirkegårdsudvalg om indkøb af belysning til
kirken:
Udvalget indstiller løsning fra Okholm Ligthning til ca. 25.000 kroner. Alle pærer skiftes til
LED.
Der købes ny lysekrone til Våbenhuset - også med LED.

Pkt. 6: Heldagsskolen – status:
Konfirmandholdene og præsterne samt organisten har været på tur til Jelling. Næste tur er til
kunstmuseet AROS og senere det nye Moesgård Museum. Bevilling er brugt, der søges om en
ny, til bus og fortæring samt til støtteperson for elever.

Pkt.7: Nyt fra kontaktpersonen:
Der holdes mus-samtaler snarest.

Pkt. 12: Menighedsmødet 21. oktober 2014:
Der er lavet aftale med ung musiker til underholdning. Der serveres ost, brød og vin. Jørgen
indleder – derefter Arne. Der sættes annonce i Lokalavisen Vest og nord.

Pkt.9: Eventuelt:
Vi mangler flere oplysninger om kor, der vil give koncert i kirken midt i december. Marianne
undersøger sagen.
AA bliver her ifølge aftale, sålænge Skjoldhøj kirke er under ombygning.
Kontrakten udløber når kirken er færdig.

Pkt10:

Næste møde:

12 november 2014 kl. 18 med spisning kl. 17.30.

Der er mødepligt på grund af valg til posterne i menighedsrådet.
Ref. CT

