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Referat af Menighedsrådsmøde mandag den 27. august 2018.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Lajla Wöhlk, Kirsten
Ebbesen, Jytte Withen, Karin Rank Gottlieb, Lars Lindgrav Sörensen, Rita Skov Possienke og CT (ref)
Afbud: Hanne Pedersen, Grethe Seierup.

Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Protokollen blev godkendt og underskrevet på sidste møde
Pkt.2.

Økonomi

½ års rapport

Kvartalsrapport og år til dato blev gennemgået og godkendt.
Godkendelse af endeligt Budget for 2019:
Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13514518, Budget 2019. Endelig budget afleveret d. 23-08-2018 11:28
blev godkendt.
Bagatelgrænse for indhentning af flere tilbud: Der besluttes kr. 5.000 som udgangspunkt, det skal dog altid
godkendes af de pågældende udvalg.
Pkt.3.

Udvalg

Kirke-og kirkegård

Der har igen været indbrud i graverbygningen. Der skal sikres for fremtiden. Simonsen har givet et tilbud på dette. Kirke
og Kirkegårdsudvalget behandler tilbuddet.
- Bedet ud for kirkedøren er etableret, der dog mangler tilplantning.
Forslag fra kirke og kirkegårdsudvalget om at kistegravpladser langs kirkemuren ud mod Gedingvej ændres til urnegravsteder: Det
kan gøres ved at der plantes en hæk af bøg som placeres sådan at klipning kan foregå ud mod stendiget. Forslaget giver 16
urnegravsteder. Det besluttes at arbejde videre med forslaget.
- Alle større maskiner på kirkegården ønskes GPS mærkes så de kan findes igen. Udvalget undersøger økonomien m.m. i dette.
- Der indhentes forslag til opsætning af overvågning i værkstedet.
- Det besluttes at der skal følges op på at gravstederne bliver vedligeholdt efter reglerne i kirkegård- vedtægten. Der skal sendes
rykkere ud til gravstedsejerne for manglende vedligehold med henvisning til kirkegårdsvedtægtens § 17.

Anlæg

Sakristi

status

Der er modtaget 2 projekter til et nyt sakristi.
Projekt 1 er en bygning der mures direkte på kirken. Bygningen kan imidlertid ikke være på det afsatte område og skal
derfor tilrettes
Forslag 2 lever op til de krav vi har opstille. Med plads til teknik/personale/dåbsgæster/konfirmander/samtale m.m.
Der skal inden for kort tid indstilles et af projekterne.

Aktiviteter

Efterår 2018

status

Der er budgetmæssigt plads til de planlagte arrangementer i efteråret.
Billetprisen til Kurt Ravn-koncerten er kr. 150 og der er 150 pladser.
Pkt.4.

Personale

Frivillighedskoordinator

status v/ Lars

Der har været 16 ansøgere, hvoraf de 8 har været til samtal e. Der 2 personer til videre samtale på torsdag den 30.
august. Herefter kan der ansættes en frivilligkoordinator.
Pkt.5.

Assyrisk kirke

Gravsteder

Godkendelse af assyrisk gravplads.
Gravstederne 851 til 881 og 901 til 931 reserveres til Assyrisk kirke i Tilst (Vores søsterkirke) Der rettes kontakt til Assyrerne med
henblik på en vedtægtsændring til kirkegårdsvedtægten. Økonomien skal aftales omkring erhvervelse og vedligehold.

Tillæg til vedtægt for kirkegården
Det besluttes at der skal udarbejdes et oplæg og som i udgangspunktet er efter samme regler som til ikke-folkekirkemedlemmer. Et
sådan oplæg skal omkring Provstiet. Lars er tovholder.

Pkt.6.

Præstenyt

Lars har en praktikant der i den kommende tid skal arbejde med graviditetssamtaler:
Karin har en præstepraktikant der starter den 17. sep.
Pkt.7.

Eventuelt

Birte har en henvendelse fra nogen der vil købe vores præstegårdsjord til plantning af skov.
Vi har en forpagtningskontrakt der løber til 2020 og afslår høfligst.
Der er ønske om mere service til sognegården. Birte undersøger hvad det beløber sig til.
Pkt.8.

Næste møde

aftaler om møder i efteråret
24.september

fælles møde med Kasted

22. oktober
29. oktober

menighedsmøde

19. november
14. december
Pkt.A.

Lukket punkt

særskilt dagsorden

julemøde

