Tilst menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

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

20. maj 2019

Menighedsrådsmøde
Mandag den 20. maj 2019 kl.18.00 (spisning kl. 17.30) i sognegården.
Fraværende: Laila, Christian, Rita og René

Dagsorden.
Pkt.1. Protokol

Underskrevet på møde

15. april 2019

Pkt.2. Økonomi
Kvartalsrapport godkendt
Alle årskontingenter er betalt i første kvartal. Det ser fornuftigt ud.
Regnskabsinstruks godkendt

Pkt.3

Provsti

Budgetsamråd 20. juni 2019

Projekter gennemgås

Deltagere: Jørgen, Susanne, Birte og Lars
Lars forklarede lidt om de tre projekter, der skal behandles på budgetsamrådet.
Passionsspillet 2020

/Lars

Der er lavet et prospekt, som er udsendt til alle menighedsrådene til orientering i Aarhus Vestre Provsti.
Provstiudvalget er positivt. Provstiet har lavet en ansøgningsfrist for nye projekter d. 1. oktober. Lars søger om støtte
til den nævnte dato med evt nødvendig opbakning.

Pause 5-10 min.

Pkt.4. Udvalg

Likviditet (afventer udmøntning fra KKV)

Sognegårdsudvalget:
Birte har fået tilbud hjem for en varmeløsning for Børne- og Ungerummet i kælderen. Hun har snakket med
Himmerlands VVS og Elneff. Arbejdet forventes i gang sat snarest muligvis med økonomisk støtte fra Tilst-Kasted
Sognestøtte.
Aktivitets-udvalget

Status efterår 2019

Karin fortalte, at programmet fra onsdagssamvær efteråret 2019 er færdigbehandlet. Sensommerudflugt til Vejlemuseerne er under endelig udarbejdelse. Koncert med Blå Boks lørdag d. 22. juni eftermiddag. Lars viste billeder fra
et par store succeser; Valborgaften med 120 deltagere og U2-gudstjeneste med 50 deltagere.
Inspirationstur til Kbh. lørdag d. 31. august 2019 fra morgen til aften

/Lars

Turen præsenteret af udvalget. Godkendt. Susanne, Jytte, Lars, Karin, Herdis, Kirsten E. og Hanne deltager.

Kirke og Kirkegårdsudvalg

Status Formand

Jytte Withen er fremadrettet formand for kirke- og kirkegårdsudvalget.
Kirkegården: Der er stadig mindst ét misligeholdt gravsted, og der er iværksat en procedure henimod at få løst
problemet.

Kirke og Kirkegårdsudvalg

Sikring af Gravsten

Det er aftalt, at kirkegårdslederen skal tjekke, hvilke gravsten der skal sikres. Provstiet betaler i første omgang for
undersøgelsen. Formanden tager kontakt til kirkegårdslederen i forhold til den videre færd.

Status på Sakristi

/Jørgen

To tilbageværende gravsteder flyttes til efteråret 2019. Begge hold har fundet et andet sted. Jørgen underretter alle
implicerede parter i juni måned.. Der er nu kommet en byggetilladelse fra kommunen. Svar fra Nationalmuséet
afventes senest d. 31. maj. Vi er ved at være klar til udbudsrunden. Vi har spurgt Tømrer Simonsen, EMR og et firma i
Randers om de vil give et tilbud. Jørgen pointerede, at det er vigtigt, at der er et tæt samarbejde med kirkekontor og
entreprenør angående bisættelser/begravelser. Lars finder nogle tal frem på historikken.

Pkt.5. Præstenyt

/Præsterne

Himmelske Dage i Kristi Himmelfartsferien i Herning. Opfordring om deltagelse.
2. pinsedag-gudstjeneste d. 10. juni kl. 11.00 i Botanisk Have. Opfordring til deltagelse.
Lars har afleveret de første velkommen-til-verden-gaver med stor succes.
Karin, (Jytte W., og Maja) har været på demenskonference i Domkirkens sognehus, hvor der blev fortalt om særlige
gudstjenester for demente, hvor sanseapparatet skal aktiveres mere. Karin er inspireret til at bruge det i sit virke. Hun
og organisten deltager i et kursus om salmesang mv i Billund senere på måneden.

Pkt.6 Frivillighedskoordinator
Arbejdsbeskrivelse
/Lars
Lars omdelte et forslag til arbejdsbeskrivelse. Punktet omkring mulige FUS-samtaler blev drøftet. Skal det være
obligatorisk for en frivillig at skulle tale med koordinatoren?
På inspirationsmødet d. 17. juni vil Maja fremlægge et forslag til en frivilligpolitik. Undervejs skal menighedsrådet
begynde at tage stilling til, hvornår og hvordan man kan regnes for frivillig mv. På menighedsrådsmødet i august tages
der endelig beslutning om disse spørgsmål inklusive den samlede politik.
Evt spørgsmål, kommentarer og input gives til Lars.

Pkt.7. Eventuelt
Sognegårdshaven er blevet forskønnet. Bålsted er fjernet.

Pkt.8. Næste møde

Gennemgang af efterårsmøder

/Fælles

Inspirationsmøde mandag d. 17. juni kl. 19.00-21.00 i Sognegården uden spisning.
Mandag d. 26. august kl. 17.30
Mandag d. 21. oktober kl. 17.30
Mandag d. 18. november kl. 17.30
Menighedsmøde d. 23. oktober kl. 19.00 (?)
Fællesmøde med Kasted 23. september kl. 17.30
Fredag d. 13. december kl. 18.00 julemøde.

