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

Tilst den 04. september 2015

Fællesmøde den 15 september 2015 i sognegården kl 18.00
Tilstede:Jørgen lystbæk, Birte geidekier, Kirsten Ebbesen, Grethe Seierup, Kirsten Larsen, Susanne Dalsgaard, Herdis
Fuglbjerg, Inge Kaalund, Karsten Jøker Hansen, Finn Bjerregaard Nielsen, Arne Anthonsen, Karin Rank Gottlieb, Kjeld Slot
Nielsen, CT (Ref)
præsterne forlod mødet under pkt.. 10
Afbud: Inge Christensen, Rita Skov Possienke, Britt Mørch, Tenna Påhlman.

Dagsorden
Pkt.1.

Protokol

Protokollen blev godkendt og underskrevet
Pkt.2.

Kirkebladet

Det skal overvejes om bladet fremadrettet skal dække en perode på 4 månder - mod de nuværende3.
måneder, således at der kun er 3 udgivelser årligt. Bladert trykkes pt. i 4200 ekspl. Dette skal fremover
sættes op til 4500 på grund af nye bebyggelser i blomsterkvarteret. m.m .
Der blev på mødet fremført forskellige synspunkter om bladet. Lige fra en opfattelse af, - at bladet mangler
redaktionel linie og slet ikke er læseværdigt - til tilkendegivelser om at , - der er en fin afvejning mellem
kirkestof og arrangementer i bladet og at der kommmer rigtig mange positive meldinger fra læserne.
Beslutninger om nedenstående udsættes til næste fællesmøde
-

Antal nr /år
Antal sider
Indhold
Reklamer
Redaktionsudvalg

Pkt.4.

Genbrugsbutikken

Status

Det er nu lykkedes at få en godkendelse ved kommunen om ombygningen af genbrugsbutikken. Det har
været en lang og tung vej og det har taget 16 måneder at nå frem til en godkendelse af projektet med en
udvidelse på 600 m2. Der indkaldes i nærmeste fremtid til byggemøde.
I de eksisterende lokaler omsattes der i 2014 kr. 400.000 Det gav et overskud på 150.000 til korshæren og
150.00 til sognestøtten
Det er målsætningenm at omsætningen i de nye lokaler skal øges til kr. 1.000.000 når butikken står
færdigudbygget. Det forventes at der fra januar vil kunne køres på fuld kraft.
Det er kirkens korshær der i første omgang betaler for ombygninge .Kirkens korshær ønsker at landets
genbrugsbutikker kører efetr sammme koncept, derforskal landskonsulenten fra kirkenskorshær indover
projektet.

Der skal være et hurtigt flow i butikken og varer der der ikke bliver solgt hurtigt nok vil bliver solgt på
Lauridz.com. Overskudstøj der ikke kan sælges leveres til kirkens korshær til brug til nødhjælp m.m.
Genbrugsen skal endvidere anskaffe en bil da den selv skal står for kørsel og dervil også være et stort
behov for flere hænder ikke mindst til håndteringen af møbler. Der er behov for 40 ekstre frivillige.
Omlbygning/udvidelsen bevirker at der over en periode på ca. 2 år ikke bliver penge til Sognestøtten, da
vores del af overskudet indrages til afbetaling på den investering der foretages i forbindelse med
morderniseringen. Sognestøtten har dog midler til at støtte de vanlige projekter i ca. 2 år.
Det besluttes at vi stadig er for projektet
Pkt.5.

Menighedsmødet

8.oktober 2015 kl. 19.00

Arne fremlægger bidraget fra Kasted medens der kører en billedrække fra kasted på projektoren
Herefter fremlægger Jørgen Lystbæk bidraget fra Tilst.
Underholdning består af en orientering om arbejdet i Kirkens korshær .Karin Kontakter Morten Aagaard .
Birte G. ,Kirsten L. og Birte S. står for det praktiske. Der serveres ost og rødvin – Der annonceres i
lokalaviserne og der skal være tilmelding til kirkekontoret.
Pkt.6.

Sogneudflugt - Evaluering af indhold og økonomi

Der var 78 deltagere til sogneudfugten. Det kulturelle indhold var i orden, men maden kunne være
bedre,der skal fremover budgettertes med berdre mad.
Sognestøtten søges om et tilskud på kr. 50 pr deltager
Pkt.7.

Sognegården

udvidelsen

Udvidelsen af sognegården sker efter Byningsreglement 2010 men også i nogen udstrækning også
bygningsreglement 2015. De bevirker bla. At der skal 600 mm isolering på loft og mrerne vil blive 43 cm
tykke.
-

15. okt. søges byggetilladelse - vi har en forhåndstilladelse
1. Nov. sendes et færdigt projekt til provstiet
Byggeperioden løber fra ultimo maj til ultimo august

pkt. 8.

Eventuelt

Der afholdes snarest møde om blå boks fremtid sammen med repræsentanter fra de 2 musikskoler.
Marianne indkalder - efterfølgende orienteres deltageren i Blå Boks om udfaldet.
.
Pkt.9.

Næste fællesmøde

14. marts. 2016
Pkt.10.

Ansøgning fra Lars

Lars Lindgrav Sörensen har søgt om en ophævelse af bopælspligten i forbindelse med hans tilbagevenden
til embedet som sognepræst.. Menighedsrådene bakker ansøgningen op i skivelse til provstiet.

