Tilst menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

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

19. marts 2019

Menighedsrådsmøde
Mandag den 18. marts 2019 kl. 18.00 (spisning kl. 17.30) i Sognegården.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Laila
Wöhlk, Hanne Pedersen, Kirsten Ebbesen, Jytte Withen. Lars Lindgrav Sörensen Karin Rank Gottlieb og CT
Gæster: Karen Schaldemose og Niels Jensen, KKV, Grethe Seierup
Afbud: Rita Skov Possienke, Rene Mazurkiewicz Sørensen

Dagsorden.
Pkt.1.

Farvel

Grethe

Grethe Seierup er udtrådt af menighedsrådet: Jørgen Lystbæk takkede for samarbejdet og overrakte menighedsrådets
gave.
Pkt.1a.

Goddaw

Rene Mazurkiewicz Sørensen

Rene var ikke til stede - Punktet udsættes til næste gang
Pkt.2.

Regnskab 2018

Karen Schaldemose

Regnskab 2018 blev forklaret og gennemgået. Tilst Sogns Menighedsråd. CVR-nr. Regnskab 2018, Afleveret d. 1403-2019 09:37 blev godkendt.
Det besluttes at fortsætte med at placere kirkekassens midler i Danske Bank som er et af de systemiske vigtige
finansielle institutter.
Pkt.3.

Valg af mødeleder

Susanne Dalsgaard blev valgt til mødeleder
Pkt.4.

Protokol

Protokollen fra det sidste møde blev godkendt og underskrevet
Pkt.5.

Budget 2020

Følgende udvalg skal fremlægge budgetforslag (papirformat)

Kirkelige aktiviteter
Budgetforslag fra aktivitetsudvalget blev gennemgået og udleveret. Forslaget indarbejdes i det endelige budget.
Kirke- og kirkegård
Forslag til budget fra kirke- og kirkegårdudvalget blev gennemgået og udleveret. Forslaget indarbejdes i det endelige
budget. Der sættes kr. 30.000 af til valg.
Administration
Forslag til budget blev gennemgået og udleveret. Forslaget indarbejdes i det endelige budget.
Anlæg 2020 til 2022
Anlægsønsker blev gennemgået

Pkt.5.a

Gennemgang af udvalg

Grethe Seierups udvalgsposter besættes på følgende måde
Valgudvalg: Laila
Underskriftsbemyndiget person: Susanne
Kirke og kirkegårdsudvalget: Herdis
Kirkebladsudvalg: Jytte Withen
Arbejdspladsvurdering: Hanne
Lokalplaner: Morten
Sognestøtten: Susanne
Pkt.6.

Mål og visioner

Mål 2020
-

Sakristi skal være færdigt ultimo juni
Menighedsrådets skal have fokus på likviditet.
Nye potentielle dåbsforældre skal kontaktes
Kirkegården skal gennem sin indretning være et rart og fredfyldt sted med plads til
ro og eftertænksomhed.

Visioner 2020 - - - - - - -

Pkt.7.

Menighedsrådet skal fortsat arbejde på at kirke og sognegård skal være det helt
naturlige træfpunkt i sognet
Der skal arbejdes på en endnu mere relevant, fængende og nutidig gudstjeneste såvel i kirken som udenfor denne.
Aktiv indsats for at inddrage de nye kvarterer i vores arbejde gennem besøg /
arrangementer mv.

Sakristi

Status

Jørgen orienterede om status. Arkitektfirmaet har haft møde med nationalmuseet og tager i næste uge kontakt med
kommunen. El og kloakplaner er ved at blive indarbejdet.
Nationalmuseet er kontaktet og der er anmodet om bistand vedr. flytning af grave. m.m.
Kirkeværgen laver fotodokumentation omkring hele projektet.
Pkt.8.

Bygningssyn

Resultatet af de afholdte bygningssyn

Kirke- og kirkegård
Knæfald skal renses. Låge ved knæfald skal justeres (Thorkild Petersen)
Sognegård
Der er ved synet ikke fundet fejl og mangler, der kræver øjeblikkelig indsats: Følgende ønsker er bidrag til fremtidige
prioriteringer af det løbende vedligehold.
Lyskasser renses – maling af gangareal – mere lys i gangarealerne
Tilbud på mellembehandling af Gulve i salen er hjemtaget.
Der hentes tilbud på mere varme i børnelokalet
Hul i asfalt på parkeringspladsen repareres
Pkt.9.
Præstenyt
Lars og to konfirmander har været på Sundheds- og Kulturcenter Havkær og uddele hjemmebag som konfirmanderne
selv havde bagt.
Sognerejsen til Rom bliver ikke til noget.
Langkær Gymnasium vil lave projekt om lys i kirken.

Pkt.10

Valg af mødeleder

Til næste møde den 15. april 2019

Susanne bliver mødeleder og er med til at udforme dagsordenen.
Pkt.11.

Eventuelt

Kirkefondet har lavet en sogneprofil for sognet – Maja vi komme på et senere møde og fremlægge.
Inge Kaalund vil gerne vise området hvor hun bor – der kan måske laves en udflugt – det tages op på næste møde.
Pkt.12.

Næste møde

Er aftalt til den 15. april 2019

Afbud fra Herdis

HUSK der er mødepligt, budget 2020 skal godkendes

