Tilst- og Kasted Menighedsråd
Havkærvej 9, 8381 Tilst
Tlf: 8624 1881

Referat fra Fællesmøde den 15 september 2014 i sognegården kl 18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk. Susanne dalsgaard, BirteGiedekier, Grethe Seierup, Kirsten Larsen, Laila Wölhk, Kirsten
Ebbesen, Herdis Fuglbjerg, Inge Christensen. Arne Anthonsen, Karsten Jøker Hansen, Finn Bjerregaard Nielsen, Britt
Mørch, Karin Gottlieb; Kjeld slot Nielsen, CT (ref)
Afbud: Connie Jeppesen, Tenna Påhlman,

Dagsorden
Pkt.1.
Protokol
Protokollen blev underskrevet
Pkt.2.
Præsteboligudvalg
Lejeaftale:
Præstegården er lejet ud for et årog den md..l leje udgør kr. 13000 ekskl. forbrug.
Lejekontrakten er godkendt i provstiudvalget.
Provstisynets rapport:
Når lejer fraflytter skal huset renoveres på menighedsrådets bekostning
Forpagtningskontrakt:
Der er lavet ny forpagtningskontrak for landbrugsjorden. Kontrakten er tilpasset eu-betalingen
Kontrakten er godkendt af såvel Landbrugets Videnscenter som af provstiudvalget
Pkt.3.
Kirkebladet
Der afholdes fremover et årligt møde i bladudvalget, hvor de store lininier aftales for 4 numre frem.
Herudover laves bladene af præsterne og kordegnen.
Karsten Jøker Hansen fra Kasted indtræder i stedet for Jørgen Buhl.
carsten fra kasted indtræder
Pkt.4.

Genbrugsbutikkenen Status

Lejekontrakten er aftalt med udlejer. Der ventes på tilladelse fra kommunen til at gå i gang med
ombygningen. Den tiltænkte cafe bliver et lille hjørne med et bord og 4 stole og ikke en varmestue.
Der bliver behov for ca. 10 frivillige personer. Når vi har noget mere sætter vi en annonce i avisen
Pkt.5.

Menighedsmødet den 21 oktober 2014 kl. 19.00

Køreplan:




Kasted fremlægger først derefter Tilst
Der serveres Ost og rødvin og frugt og kiks Birte Giedekier køber ost
Underholdning Laila aftaler med en kunstner

Pkt.6.

Sogneudflugt

Evaluering af indhold og økonomi
Der var 93 deltagere fordelt på 2 busser
Indtægter:
Egenbetaling
sognestøtten
Brugerådets andel
Indtægter i alt

kr. 12.600
kr. 5.580
kr. 1.500
kr 19.680

Udgifter:
Bus
Pejsegården
Annonce
Udgifter i alt:

kr 10.213
kr. 11.375
kr. 1.633
kr 23.221

Herudover er der i Budgettet for 2014 afsat kr. 7.000 og det bevirker at der er et overskud på kr.3.459
Det besluttes at fremover at arrangere udflugt uden brugerrådet. Det er fremover de 2 menighedsråd der
planlægger og afholder udflugten og at det er rådene sognestøtten der deler økonomien.
Pkt.7.

Eventuelt

Aktivitesudvalget har forud for mødet aftalt følgende:



Valborgaften med provsten
Datoer og emner for Onsdagssamvær foråret 2015

Sognegårdsudlejning
Barnedåbsreceptioner kaldes fremover for dåbsarrangementeter
Og det accepteres at de 4 timer ikke altid overholdes
Når Allan har ferie skal der bestilles et rengøringsfirma til at rengøre sognegården.
28. september høstgudstjeneste
Udgiften til Frokosten efter gudstjenesterne afholdes af Kasted kirkekasse. Det er frivillige fra Tilst der med
Birte Schmidt i spidsen står for serveringen.
Tilst giver et tilskud til Svends gave
Pkt.8.

næste fællesmøde

Tirsdag den 17 februar. 2015

