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Referat af Menighedsrådsmøde mandag den 11. maj 2020.
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Dagsorden.
Pkt.1.

Regnskab 2019

Godkendes og underskrivelse

Alle / mundtlig pr. telefon

Regnskab 2019 blev forklaret og gennemgået. Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13514518 Regnskab 2019,
Afleveret d. 12-03-2020 10:11 blev godkendt.
Det besluttes at fortsætte med at placere kirkekassens midler i Danske Bank som er et af de systemisk vigtige
finansielle institutter.
Pkt.2.

Protokol

Underskrevet ved sidste møde

Mødet den 16.03. blev aflyst

Pkt.3.

Valg af kontaktperson

Har vores personale nye behov, vi skal dække under Covid 19?

Hanne Pedersen blev valgt som kontaktperson.
Medarbejdernes ferie er ved at være tilrettelagt
Pkt.4.

Budget 2021

Som følge af en gennemgang af vores fremsendte forslag til budget 2021, viste det sig at enkelte linjer ikke talte med i
budgettet, og der var ændring til vores forsikringspræmie samt at hele præsteboligafsnittet ikke var med.
Det bevirker at resultatet kun bliver 120.000 kr i stedet for 200.000 kr. Der er i budgettet afsat kr. 200.000 til udgifter på
istandsættelse af præsteboligen på Tilst Østervænge. Arkitekt Hans Grøn har imidlertid udarbejdet en økonomisk
oversigt, hvor istandsættelsen beløber sig til godt og vel 750.000 kr.
Der søges ikke 5 pct.s penge i første omgang, men der fremsendes en redegørelse, og så er det op til provstiet hvad
der skal ske. Brev bliver eftersendt til menighedsrådet.
.
Budget-redegørelse.
2021 er det år hvor

Menighedsrådet skal sige farvel en præst, Karin Rank
Gottlieb og goddag til en ny præst.
Tilst Østervænge nr. 1 skal være præstebolig igen.
Langeløkke nr. 14 skal sælges ultimo 2021.

Sognegård.
Formål 2305: Afslibning / lakering af gulve i skolestuer
Udskiftning af varmeveksler
Formål 2306: Renovering af de gamle toiletter

Formål 2314: Renovering af flygel

Kirkelige aktiviteter
Kirkelige aktiviteter som er startet op i 2019 / 2020 fortsætter i 2021
f.eks. vordende mødre, Musikalsk Legestue, SU-aften og kirkeyoga.
Præsteboliger
I forbindelse med at Tilst Østervænge nr.1 igen skal være præstebolig, skal der ske en istandsættelse. Menighedsrådet
har derfor på driftsbudgettet afsat på formål 5105 - 100.000 kr og formål 2505 - 100.000 kr.
Administration og fællesudgifter
I 2021 skal menighedsrådet sige farvel til Karin Rank Gottlieb og goddag til en ny præst.
Der skal indkøbes nyt EDB-udstyr til Rita Possienke, samt supplerende udstyr til det nye sakristi.
Anlæg 2021
Menighedsrådet har ingen ønsker.
Anlæg 2022
Udskiftning af foldedør mellem skolestuer, som følge af, at der ikke længere kan skaffes reservedele til den 38 år gamle
foldevæg.
Anslået udgift 135.000 kr. incl. moms
Pkt.5.

Mål og visioner

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 i kirken
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 - - - - - - Pkt.6.

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 / 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.

Sakristi

Update - fund af ledninger under mursten (fortalt af Jørgen)

Kirkebænkene ved den nye indgang til sakristiet er blevet fjernet og genbruges i våbenhuset. Der er under bænkene
afsløret et gammelt kirkegulv. En henvendelse til Nationalmuseet bevirker at gulvet først vil blive taget den 9. juni, hvor
Nationalmuseet er til stede, og de har ved den lejlighed deres egen murer med. Der skal undersøges om der er noget
bevaringsværdigt.

Der indkøbt en lysekrone til sakristiet af samme type som kirke og våbenhus.
Det er et problem at håndværkerne, der arbejder med byggeriet af sakristiet, ikke overholder de regler, der er fastsat
omkring bisættelser. CT præciserer dette når bisættelsen anmeldes til entreprenøren.
Pkt.7.

Bygningssyn

Resultatet af de afholdte bygningssyn

Skal der følges op?

Menighedsrådsvalg

Planlægning af menighedsmøde 9 juni

Lars

Intet
Pkt.8.

Ved den 2-årige model, vælges alle 9 medlemmer for hele perioden
Jørgen Lystbæk har udarbejdet et oplæg til orienteringsmødet
Orienteringsmødet forventes udsat. Provstiet laver fællesannoncer – vi annoncerer på facebook.
Der laves opsøgende arbejde ved medlemmerne.af Folkekirken.
Pkt.9.

Præstenyt

inkl. Covid19 tiltag

Rita har i anledning af Bededag lavet en sang over teksten af fadervor. Den er lagt på facebook.
Præsterne har lagt flere ting på facebook i den periode der har været lukket. Deltaget i drive-in-gudstjenesten
Påskedag.
Provsten beder os tage stilling til, hvor mange der må være til gudstjenester. Der anvises hvor der må sidde nogen. Der
bruges salmeark. Det kan overvejes at barnedåben er før gudstjenesten. Vi foreslår at antallet sættes op til 30 i Tilst
Kirke.
Konfirmationerne den 13. juni giver udfordringer som der arbejdes med, Eventuelt skal konfirmationerne afvikles over
flere tjenester.
Der bliver givet flere retningslinjer fra provst og biskop senere på ugen.
Kommunen har forespurgt om lån af lokaler. Vi har tilbudt lokalerne i i kælderen.
Pkt.10.

Lukket punkt

Klagesag videresendt fra provstiet.

Sagen behandles

Aftales til?

Forbehold for mødedato

Punktet er behandlet.
Pkt.11.

EVT: + Næste møde

Anton fra kirkegården har fremsendt forslag til konkrete klimatiltag på kirkegården dette arbejdes der videre med på
kommende møder.
Næste møde: 22. juni. Kl. 18.00

