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Havkærvej 9

8381 Tilst
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torsdag tillige 15.00-17.00

Menighedsrådsmøde
Mandag den 15. juni 2020 kl.18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Hanne Pedersen, Jytte Withen, Laila Wöhlk, Lars Lindgrav Sörensen.
Karin Rank Gottlieb. Rita Possienke, CT(ref),
Afbud: Herdis Fuglbjerg, Kirsten Ebbesen, René Sørensen, Kirsten Larsen.

Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Pkt.2.
Økonomi status:
Godkendelse af kvartalsrapport

Underskrevet 11.maj. 2020

Regnskab 2019

Godkendt 11. maj

Kvartalsrapport for 1. kvartal blev gennemgået og godkendt.
Godkendelse af årsbudget 2021
Budget 2021 blev gennemgået: der er indeholdt et anlægsønske på kr. 630.000 til istandsættelse af præsteboligen
på Tilst Østervænge.
Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13514518, Budget 2021, , Bidrag budget afleveret den 04-06-2020 10:06
blev godkendt.
Godkendelse regnskabsinstruks
Bilag til regnskabsinstruks blev gennemgået og underskrevet
År til dato 2020
Rapport år til dato blev udleveret og gennemgået
Der skal foretages omprioriteringer fra de konti hvor der ikke har været forbrug grundet Covid19. Omprioriteringen
skal dække aptering af Sakristiet
Der skal planlægges en opstart for de frivillige efter ferien til erstatning af den årlige frivilligeudflugt der blev aflyst
pga Covid19.
Pkt.3

Mål og visioner

Status 2020, Mål for 2021 samt Visioner 2022 jf referat 11. maj:

Mål 2020
- Målene for dåbsprojektet er implementeret i det omfang vi kan for nærværende
- Kirkegården: Kirkegårdsudvalget og kirkegårdslederen har ca. kr. 100.000 til forbedringer på kirkegården De skal
bruges målrettet så vi tilgodeser de formål der er beskrevet i mål for 2020.
- Der arbejdes videre med selektiv klipning af græsarealerne på kirkegården efter anvisning fra graveren.
- Blodbøgsområdet skal gøres mere rekreativt med bænke m.m.
Mål 2021

- Sammensætningen af udvalgene skal tilgodese menigheden
- Suppleanter skal opfordres til at deltage i møderne i udvalgene
- Menighedsrådets skal have fokus på likviditet.
- Forskellige dåbsfremmende tiltag implementeres fuldt ud
- Flere udendørsgudstjenester
- Dåbstræf, konfirmationstræf og vielsestræf i kirken
- Etableres forsøg med rytmiske søndagsgudstjenester
- Arbejdet med renovering af kirkegården skal afsluttes
- Der skal fortsat være områder med plads til ro og eftertænksomhed på kirkegården og haven ved sognegården

Visioner 2022 - - - - - - - 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 / højmesse såvel i kirken som uden
for denne, menigheden skal inddrages i dette arbejde
- Aktiv indsats for at inddrage de nye kvarterer i vores arbejde gennem besøg / arrangementer mv.
- Kirkegården skal udvikles rekreativ – med særligt fokus på området ved blodbøgen
Pkt.4.

Præsteboliger:

Udlejning / istandsættelse

Tilst Østervænge 1

Istandsættelse / tidsplan ved forflyttelse Langeløkke 14
Præsteboligen er udlejet til nye lejere fra den 15.07.20 til 31.05.21. Herefter begynder istandsættelsen af boligen så
den kan være klar til en ny præst 1.sep. 2021.
Præsteboligen skal istandsættes efter de forskrifter som konsulent Hans Grøn har udarbejdet. Det nedsættes en
arbejdsgruppe til formålet fra begyndelsen af det nye år. En eventuel ny præst skal have indflydelse på køkken m.m.
Pkt.5.
Sognegården
Genåbning
Status, plan og tovholder
Sognegården må udlånes til mindesamvær fra 1. august og de faste arrangementer starter op samtidig. Det vil sige
onsdagssamvær, højskoledage, fredagsfamilien, mormormad, åben sognegård såfremt de gældende regler kan
overholdes. Menighedsrådet har udpeget Lars som tovholder.
Pkt.6.
Kirken og Kirkegården
Gravsteder
Sikring af gravsten Nr. TB 584-585
Behandling af ansøgning om nedlæggelse af gravsted. Kirkegårdsudvalget har fundet en løsning og gravstedet bliver
nedlagt. Der bliver lagt grus på den del af gravstedet der er fredet.
Pkt.7.
Højskolen
Status / evt. opstart
Ophørt som forening
Vi har fået overført kr. 20.000 fra højskoleforeningen. Programmet for efteråret er lavet og tilmeldingerne er
begyndt.
Højskolearrangementerne er fremover en del af aktivitetsudvalget ansvarsområde
Pkt.8.
Udvalg:
APV- Udvalg
Laila blev udpeget.

Valg af nyt medlem (afløser for Birte Giedekier)

Aktivitetsudvalg

Status / evt. opstart

Forår 2020

Efterår 2020 opstarter som normalt efter ferien med de faste aktiviteter såfremt de gældende regler kan overholdes.
Der planlægges et andet arrangement til erstatning for Valborgaften.
Koncert med Mathilde Falk til november
Højskolemaraton er flyttet til efteråret.
Jul og nytår

Pkt.9.
Sakristi
Status på projektet
forventet indvielse
Sakristiet er ved at være færdig. Kvindedøren åbnes den 16. juni. Nationalmuseet deltager i åbningen. Der skal
lægges nyt gulv i kirken ud for kvindedøren ,hvor kirkebænkene har stået. Der er fundet en klinke der er mage til
dem der er brugt i det øvrige kirkegulv.
Orglet er pakket ind under arbejdet og kan først bruges når arbejdet med gulv og dør er færdigt.
Det faste inventar monteres i sakristiet i slutningen af juni.
Det forventes at Sakristiet er færdigt omkring 8 juli.
Sakristiet skal indvies den 11. september. Kl. 17.00.
Pkt.10.
Menighedsmøde
Ny dato 18. august
Forberedelse til mødet
Der laves et mindre kirkeblad der husstandsomdeles inden mødet.
Jørgen Lystbæk orienterer om menighedsrådets arbejde, regnskab og budgetter samt den kirkelige
organisationsopbygning. Ny præst skal være hovedtemaet.
Pkt.11.
Menighedsrådsvalg
Valgudvalget styrer slagets gang

2. årig valgperiode

Gælder alle kommende rådsmedlemmer

Pkt.12.
Passionsspillet
Status på opstart
Forventet præmierer
Der har været afholdt casting
- der er udvalgt 25 personer. Der afholdes stormøde med alle
skuespillerne i næste uge.
Der øves i sognegården til at begynde med senere på Gellerupscenen
Der er premiere den 6. november kl. 19.30. Menighedsrådene i Vestre provsti inviteres.
Pkt.13.
Præstenyt
Info og Planlægning på opfølgning af Folkekirkens liturgi
Aflevering af Høringssvar er om liturgi er udskudt til det nye år. Det betyder at det er det nye menighedsråd der skal
fortsætte med visionsarbejdet.
Konfirmationerne har været en stor udfordring på grund af covid19. Der blev konfirmeret 4 hold i lørdags uden
fællessang. Tina Siel og Jakob var solister.

Pkt.14.
Møder
17. august
7. september
19. oktober
16. november
11.december julemøde.

Pkt.15.

Efterår 2020

Afstemning af kalenderne

Eventuelt

Kontaktpersonen orienterede om det det nyligt afholdte personalemøde
Der ønskes et punkt på fremtidige dagsordner, Nyt fra personalerepræsentant og kontaktperson

