Tilst menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

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

17. november 2020

Menighedsrådsmøde
Mandag den 16. november 2020 kl.18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Hanne Pedersen, Gitte Bomholt, Torben Nielsen, Susanne Dalsgaard, Troels Wöhlk, Jesper Faber Larsen, Jette Hansen,
Lajla Wöhlk, Lars Lindgrav Sörensen, Rita Possienke og CT (ref)
Afbud: Karin Rank Gottlieb

Dagsorden.
Pkt.1.
Protokol fra sidste møde er underskrevet
De nye medlemmer underskrev menighedsrådsløftet
Jørgen Lystbæk bød som først valgte medlem velkommen.
Pkt.2.

Valg af formand og næstformand

skriftlig af stemning

Jørgen Lystbæk blev valgt med 9 stemmer
Susanne Dalsgaard blev valgt med 7 stemmer
Troels Wölkh 1 stemme.
1 stemmeseddel var ulæselig
Pkt.3

Valg af kasserer og kontaktperson bemyndiget

Susanne Dalsgaard blev valgt til Kasserer
Hanne Pedersen blev vagt til kontaktperson
Susanne blev valgt til bemyndiget
Pkt.4.

Valg til nedsatte udvalg

Se særskilt bilag
Pkt.5.

Regnskab år til dato

Rapporten er udsendt inden mødet. Rapporten blev forklaret. Der er pt., Grundet Corona, et større overskud.
Menighedsrådet har derfor søgt provstiet om tilladelse til at rykke projekter fra 2021 frem til udførelse i dette regnskab.
Køreplan budget 2022:
Budgetplanlægningsprocessen starter i februar måned
Udvalgene fremkommer med deres budgetønsker i marts
I april laves det endelige budget
Pkt 5.

Menighedsmøde

Var godt besøgt mødet er lovpligtigt

evaluering

Pkt.6.
Menighedsrådsvalg 2020
Blev afviklet uden problemer.

status

Pkt.7.
Aktivitetsudvalget
afstemning af december og januars mange tiltag
Julegudstjenesterne er flyttet til TST-hallen. Der er brug for en række frivillige til at placere folk i smittekæder
Der bliver en gudstjeneste den 23. december og en den 24. dec. Der skal ikke være tilmelding.
Hanne og Susanne og Troels vil gerne hjælpe den 23. Gitte vil gerne hjælpe den 24
Pkt.8.

Præstenyt

Vi har fået en bevilling på kr. 10.000 til en pilgrimsvandring af folkekirkens diakonale enhed.
Der bliver 2 koncerter med Matilde Falck den 25 nov. hver med 50 deltager
Lars takkede for opbakningen til Passionen.
Det overvejes at sætte passionen op igen efter Coronaen.
Rita tager søndagsgudstjenesten den 22 nov. i stedet for Karin som er sygemeldt
Pkt.9.

Ansættelse af ny præst i
Tilst og Kasted

fælles køreplan

Der laves en køreplan først i det nye år. Planen tages op på fællesmødet i februar. En ny præst starter til september.
Præsteboligen på Tilst Østervænge skal renoveres inden.
Vi holder et møde i december hvor præsteansættelsen eventuelt kan tages op. Mødet bliver mandag den 7. december
17.30
Pkt.10.

Medarbejdere

Ingen problemer.
Pkt.11.

Eventuelt

intet
Pkt.12.

Næste møder

Mandag den 7. december 17.30
Mandag den11. jan
Mandag 22. februar fælles møde med Kasted (er aftalt)
Mandag den 15. marts
Mandag den 12. april
Mandag den 17. maj.

afvikling af ferie og feriefridage i december og januar

