Tilst menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

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

Menighedsrådsmøde
Referat af Menighedsrådsmøde mandag den 15. april 2019 i Sognegården.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Jytte Larsen, Hanne
Pedersen, Laila Wöhlk, Rene Sørensen, Kirsten Ebbesen, Jytte Withen, Lars Lindgrav
Sörensen, Karin Rank Gottlieb.
Afbud: Rita Skov Possienke, Herdis Fuglbjerg.
Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Underskrives

Protokollen blev underskrevet på sidste møde.
Pkt.2.

Økonomi
godkendes

Budget 2020

Budget 2020 blev gennemgået og forklaret og Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
13514518, Budget 2020, Bidrag budget afleveret d. 15-04-2019 11:43 blev godkendt
Mål 2020
- Sakristi skal være færdigt ultimo juni
- Menighedsrådets skal have fokus på likviditet. - Forskellige dåbsfremmende tiltag
implementeres fuldt ud (gave til nyfødte, dåbslys m.m.)
- Nye potentielle dåbsforældre skal kontaktes
- Sognet skal i samarbejde med andre menighedsråd i provstiet at lave et passionsspil for
unge og med unge.
- Kirkegården skal gennem sin indretning være et rart og fredfyldt sted med plads til ro og
eftertænksomhed. - Samarbejdet med Assyrisk Kirke skal udbygges.
Visioner for 2020
- Menighedsrådet skal forsat 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.

Pkt.3

Regnskab

Kvartalsrapport måned 1 til 3

Gennemgås

Kvartalsrapporten er ikke udarbejdet. Punktet udsættes til næste møde
Likviditet (prognose)
Udarbejdes

Pause

5-10 min.

Pkt.4.

Udvalg

Status på bygningssyn

Sognegården - arbejdet pågår
Kirke- og Kirkegård: Knæfald eftergås – loftslem i våbenhus eftergås.
Der skal vælges formand for kirke- og kirkegårdsudvalget
Status på Sakristi
Vi har ikke hørt fra stiftet – vi har fået tilladelse af provstiudvalget til at gå videre. Aarhus
Kommune har forhåndsgodkendt
Der er truffet aftale med Nationalmuseet om flytning af gravsteder.
Basar:
Hvordan gik basaren
Basaren solgte for kr. 18.000 og der er sponsorater for 3.800 og dermed et overskud på kr.
21.800
Udkast til takkebreve og udnævnelse til Sognegårdens Venner blev godkendt.
Revision af tavler m/ sker umiddelbart efter påske.

Pkt.5.

Præstenyt

Rita er fortsat sygemeldt. Karin og Lars har fordelt Ritas tjenester mellem sig.
Sognerejsen til Oberammergau er næsten udsolgt.
Midnatsgudstjeneste i Tilst Kirke lørdag d. 20. april kl. 23.30.
Der har været udflugt med 7. klasserne fra Tilst Skole. Bl.a. Til Kasted Kirke, Ungdomskirken
og den Tyrkiske Moske.

Pkt.5.1

Konfirmationer

Birte deler gaver ud til konfirmanderne lørdag.
Herdis deler ud om søndagen.
Pkt.5.2

Frivillighedskoordinator

Ansættelsesudvalget og kontaktpersonen udarbejder en arbejdsbeskrivelse til næste møde.
Foreløbige opgaver:




Lære de frivillige at kende
Spørgeskemaundersøgelse
Udarbejde en frivilligpolitik

Pkt.6.

Medarbejdere

Ferieplaner

Alle medarbejdere afholder optjent ferie inden udgangen af april måned.
Samlet ferieplan fremlægges på næste møde.

Pkt.7.

Inspirations møde i juni
Inge Kaalunds invitation

I Tilst eller besøg et andet sogn

Inspirationsmødet holdes den. 17. juni sammen med Maja.
Forslag om udflugt til Sankt Lukas Stiftelsen i august måned, eventuelt med et besøg ved
Høsterkøb i Nordsjælland. Lars og Jytte udarbejder forslag og budget, der fremlægges næste
gang.
Pkt.8.

Eventuelt

Fællesrådet har generalforsamling 29. april kl. 19.00 på Sundheds- og Kulturcenter Havkær.

Pkt.10.

Næste møde 20. maj

Husk kalender

