TILST-KASTED KIRKEKONTOR
Havkærvej 9, Tilst
8381 Tilst
Tlf.: 86 24 18 81
kontortid mandag-fredag 9.30-13.30 torsdag tillige 15.00-17.00

Tilst, den 21. oktober 2020
Referat af menighedsrådsmøde mandag den 19. oktober 2020
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Laila Wöehlk,
Jytte Withen, Karin Rank Gottlieb, Lars Lindgrav Sörensen Rita Skov Possienke, Kirsten Ebbesen,
og CT (ref)
Fraværende: Rene’ Sørensen
Dagsorden:
Pkt.1.

Protokol

er underskrevet på sidste møde

Pkt.2.
Budget / regnskab
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt
De samlede driftsudgifter for de første 9 måneder udgør ca. 60% af budgettet.
Der er bl.a. færre indtægter på lokaleudlejning. Præsteboligen på Tilst Østervænge har stået tom i
nogle måneder
Der er ikke brugt nævneværdige midler til valg og heller ikke til personalekurser.
Kirkebladet for 2020 bliver ca. 10.000 dyrere end budgetteret. Det skyldes at der i år er 4 numre
og at der nu er ca. 4.700 hustande der skal omdeles til.
Feriepenge: Som følge af den nye ferielov og omlægningen af ferieåret, skal der afregnes feriepenge til Lønmodtagernes fond for feriemidler. Kirkeministeriet anbefaler at så vidt det er muligt at
feriepenge efter den gamle ferielov afregnes hurtigst muligt.
Tilst menighedsråd har, med afsæt i Kirkeministeriets råd og Århus Vestre Provstis henstilling, og
da pengene er modtaget ekstraordinært og indregnet i budgettet for 2021, på denne baggrund
besluttet at det fulde hensatte feriepengebeløb afregnes til feriefonden, Lønmodtagernes Fond for
Tilgodehavende Feriemidler i 2021.
Jørgen orienterede om indmelding til ÅVP om forventet overskud på driftsbudget 2020
Vi indmelder et forventet et overskud når vi har det fulde overblik
Regnskab for sakristi:. Der er endnu ikke modtaget regninger fra Nationalmuseet
Højskolekontoen: Overskuddet der er overført fra den nedlagte Højskoleforeningen bliver sikret
så de ikke indgår i frie midler 2021
Pkt.3.
Valgforsamling
status
valgudvalget
Der er ikke indkommet alternative lister og resultatet fra valgforsamlingen er derfor gældende.
Pkt.4.
Sognegård / præsteboligudvalg salg af Langeløkke
status
Der er udflytningssyn i præsteboligen den 28 okt.
Der laves tilstandsrapporter på boligen i begyndelse af november herefter vil der sættes en ealgspris.
Sognegårdsudvalget har gennemgået sognegården og fremkommer med ønsker for forbedringer,
som vil komme med i det kommende referat

.
Pkt.5.
Kirke / kirkegårdsudvalg
renovering af lagerplads
status
Der bliver en betonentreprise og en skillerumsentreprise. Der er ved at blive taget priser hjem. Lagerpladsen skal være færdig 15. dec.
Sikring af gravsten:
Der er 44 gravsten som ikke er vores og som skal sikres. Disse gravsten er nu sikret. Vi har ikke
selv nogen gravsten der skal sikres.
Der er ønsker om tidsstyring af lys på kirkegården og på parkeringspladsen så det følger lyset i
glasgangen i sakristiet
Kirke og kirkegårdsudvalget og det nye menighedsråd skal arbejde med en belysningsplan.
Det skal undersøges om der skal nedlægges et toilet på kirkegården
Der er ønske om få fjernstyret klokkeringningen.
Der er brug for Wi-fi til sakristiet
Det mangler et ur i Sakristiet
Forslag om at flytte den store sten ved Bysmedevej til kirkegården. Det undersøges hvad det koster.

Pkt.6.
Passionsspillet
Lars orienterede om status. Der er god gang i billetsalget.
Konfirmanderne i Vestre Provsti skal se forestillingen om søndagen

status

Pkt.7.
Personale
Hanne har været til lønmøde i provstiet. Der fokus på kommunikationsmedarbejderne i sognene
Provstiet anbefaler at flere kirker eventuelt deler en medarbejder, da der ofte er tale om stillinger
med få timer.
Thomas der er i Jobtræning og arbejder med udeområderne komme en time yderligere ugentligt
 Morten er stadig sygemeldt
 revision af arbejdsbeskrivelserne
Feriepenge - Som følge af den nye ferielov og omlægningen af ferieåret, skal der afregnes feriepenge til Lønmodtagernes fond for feriemidler. Kirkeministeriet anbefaler at så vidt det er muligt at
feriepenge efter den gamle ferielov afregnes hurtigst muligt.
Tilst menighedsråd har, med afsæt i Kirkeministeriets råd og Århus Vestre Provstis henstilling, og
da pengene er modtaget ekstraordinært og indregnet i budgettet for 2021, på denne baggrund
besluttet at det fulde hensatte feriepengebeløb afregnes til feriefonden, Lønmodtagernes Fond for
Tilgodehavende Feriemidler i 2021.
Pkt.8.
Præstenyt
Julegudstjenesterne flytter til TST-hallen. Der holdes gudstjeneste både den 23 og 24. december.
Der kan være ca. 4 – 500 pr. gang. Der er brug for frivillige til at hjælpe med at placere folk.
Der laves bannere til at oplyse om det på central vigtige steder.
Psykologcare stiller psykologistuderende til rådighed for kirkerne. Det besluttes at tegne et abonnement til kr. 1500.
Der er tilbud fra en frivillig om at behandle med alternativ behandling (NADA) Behandling med nåle i ørerne. En overvejende del af menighedsrådet er positiv indstillet for tilbuddet. Behandlingen
kan foregå i sognegården. Præsterne tager et møde med udøveren og finder en ramme der kan
passe ind i det kirkelige landskab.
Lene Elise Lindemand, der er uddannet på Diakonhøjskolen vil også gerne hjælpe sognets beboere
.
Pkt.9.
Næste møde 16. November. Konstituering af nyt Menighedsråd og nedsættelse af
udvalg.

Pkt.10.

Julemøde

menighedsrådsmedlemmer
nye som gamle med ledsager

16 januar 2021

Pkt.11.
Eventuelt
Jytte Withen Takkede og gjorde status over perioden.
Jørgen Lystbæk takkede hver især de afgående medlemmer og uddelte menighedsrådet afskedsgaver.
1. korrekturen af det ny kirkeblad blev omdelt

