Tilst menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

Tlf: 86 24 1881
Mail: tilst.sogn@km.dk
www.tilstkirke.dk

24. oktober 2018

Menighedsrådsmøde
Mandag den 22. oktober 2018 kl.18.00 (spisning kl. 17.30) i sognegården.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Grethe Seierup, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Lajla
Wöhlk, Kirsten Ebbesen, Jytte Withen, Hanne Pedersen, Karin Rank Gottlieb, Lars Lindgrav Sörensen, Rita Skov
Possienke og CT (ref)

Dagsorden.
Pkt.1.
Protokol
Underskrives
Protokollen for sidste møde blev godkendt og underskrevet på mødet
Pkt.2.
Regnskab, kvartalsregnskab
Kvartalsrapport for 3. kvartal blev gennemgået og godkendt
Status budget / regnskab (total)
Budget formål år til dato blev gennemgået og kommenteret.
Revisionspåtegningen og Revisionsprotokollat vedr. regnskab 2017 blev gennemgået, godkendt og underskrevet.
Pkt.3

Fælles Menighedsmøde

før - under – efter

Program
Pkt.4.

Kasteds oplæg
Tilst’s oplæg
Lars fortæller om aktiviteter.
Frivillighedskoordinator, Maja Cilleborg fortæller om sig selv, hendes baggrund og om emnet frivillighed
Der serveres ost og rødvin
Udvalg

status fra alle udvalg + administration

Aktivitetsudvalget:
-

Minikonfirmander starter først op efter nytår.
Kurt Ravnkoncert den 7. nov. Der er pt solgt 130 billetter.
Onsdagssamværsprogrammet til foråret 2019 er under udarbejdning.

Sognegårdsudvalget
Teknikken i foldedøren mellem salene er slidt og foldedøren skal på sigt udskiftes. Udskiftningen tages med i budgettet
for 2020.
Der har været problemer med de elektroniske termostater på radiatorerne i sognegården. Det viser sig at batterierne skal
skiftes.
Præsteboliger
Grundet råd skal træværket på balkonen ved 1. salen udskiftes i præsteboligen på Langeløkke. Udvalget tager tilbud
hjem på arbejdet.
Kirkegårdsudvalget:
Det besluttes at:
-

”Vedtægt for Tilst kirkegård” og ”kirkegårdstakster for provstier i Aarhus”, også gælder for Assyrisk kirkes afsnit
på kirkegården.
Det er ikke tilladt at anvende lyskæder eller lignende som udsmykning.

-

Gravsten på kirkegården skal sikres så de ikke kan væltes (cirkulære fra kirkeministeriet)

-

Udvalget indstiller:
at Kjeld Slot Nielsen og Rita Skov Possienke indskrives på præstetavlen i våbenhuset, indstillingen blev vedtaget.
og tavlen rettes endvidere til så det passer med de faktiske forhold. Kirkeværgen involveres så dette udføres.
En Skriftlig aftale mellem Assyrisk kirke og Tilst menighedsråd er udarbejdet og godkendt af menighedsrådet.

-

Til orientering
Der findes stadigvæk 2 gravsteder som er ”urene” Udvalget vil nu fremsende brev til ovennævnte jfr. Vedtægten
Der skal skiftes regulator /termostat i graverbygningen. Returvandet til fjernvarmen afkøles ikke nok.
Der tages tilbud hjem på udskiftning af vandhaner på kirkegården

Pkt. 5.

Rekonstruktion og gennemgang af de udvalgsposter mv som har været Grethe`s arbejdsområde

Punktet bortfalder da Grethe fortsætter i menighedsrådet.
Pkt.6.

Præstenyt

Gravid-samtaler med Lisbet Helding er startet op og løber over 5 uger. Der er hver gang et oplæg i et graviditetsrelateret
emne og efterfølgende tales om alt hvad der rører sig. Der vil og i forløbet også være et oplæg om dåb. Lisbet udarbejder
efterfølgende en rapport om forløbet.
Til det videre samarbejde med frivillige koordinatoren Maja Cilleborg er der bestilt en sogneprofil ved kirkefondet.
29. nov. Kl. 19.00 er der møde for frivillige og ansatte. Her skal bl.a udfyldes spørgeskemaer.
Der har været klager over at nadverbrødet er for blødt – der skal findes en løsning til afhjælpning af denne problemstilling.
Pkt.7.

Sakristi

Der er afleveret 2 forslag som begge er sendt til godkendelse i provsti og stift, onsdag den 24. okt. kl. 14.00 er der
konsulentrunde hvor projekterne skal gennemgås og vurderes.
Følgende deltager udover menighedsrådet:






Pkt.8.

En konsulent fra Nationalmuseet
Den Kgl. Bygningsinspektør
Kirkeministeriets Varme, energi og klima konsulent
En byggesagkyndig
En person fra stiftet.
En byggesagskyndig
Eventuelt

Folkedanserrummet i kælderen indrettes til børnerum. Rummet males og der laves bedre belysning. Sognestøtten søges
efterfølgende om hjælp til indretning af rummet til et permanent børnerum..
Pkt.9.

Næste møder

29. Oktober

menighedsmøde

19. November

valg af formand/næstformand m.v.

14. December

julemøde

HUSK at medbringe kalender den 19. november,

