
Indkaldelse	til	menighedsrådsmøde	i	Tyrsted-Uth	menighedsråd	
torsdag	den	24.	april	kl.	19.00	i	Sognehuset.	

------------------------------------------------------------------------------------------	

Afbud:Betina	

D	A	G	S	O	R	D	E	N	

1.  Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt 

2.  Anmodning fra Kirsten Hovmøller om udtrædelse af menighedsrådet. Beslutning. 

- Bevilget  

3.  1. suppleants indtræden i menighedsrådet - Alice Sørensen. 

- Udsættes til næste møde 

4.  Valg af kasserer (frem til  1. søndag i advent - i stedet for Kirsten Hovmøller). Beslutning. 

- Udsættes til næste møde 

5.  Supplering af udvalg. Beslutning. 

- Udsættes til næste møde 

6.  Anmodning fra børn og unge udvalget om opsætning af brandalarmer i sognehuset. Nærmere på mødet. 
Beslutning. 

- Godkendt 

7.  Klokkeringning og kimning. Gennemgang af nuværende regler. Evt. beslutning om ændring af reglerne. 
Nærmere på mødet. 

- Det blev vedtaget at vi ændrer vores praksis, således at vi på Høj helligdage kimer 15 min. før 
Gudstjenesten.  

- Ringe regulativ udfærdiges.  

8.  Omfugning af tårne i Uth og Tyrsted. Fremlægges på mødet inkl. overslag (budget 2015). 

- Ole orienterede omkring behovet for omfugning. Arkitekt Peter Beck kommer og ser på sagen, og laver 
et tilbud.  Tilbuddet fremlægges på næste møde.   

9.  Urnegravplads på Uth kirkegård - NV for kirken. Fremlægges af udvalget på mødet. Beslutning. 

- Kirkegårdslederen vil gerne have lov til at lave nogle nye urnegravsteder. Pris ca. 5000 kr. Opgaven 
udføres når personalet har tid.  

- Godkendt.  

10. Budget 2015. Orientering. 



- Den foreløbige driftsramme er forøget med 1 % så den er på 3.876.000 kr.  

- Fra næste år er kravet kun at der skal være 1. måneds ligning.  

- Mere om Budgettet på næste møde.  

11. Kirkefrokost den 27. april og den 1. juni. Tjek kalenderen og meld dig som hjælper. 

- Hjælpere til 27. april: Joan og Egon 
- Hjælpere til 1. juni: Leo 

12. Kristi Himmelfartsdag (fugle- og naturtur): Det praktiske til denne dag aftales - herunder hjælp til 
afvikling af arrangementet. 
- Vi spørger pænt om kirketjenerne vil tage sig af det.  

13. Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth (kl. 10.30): 4.5. - 25.5. - 8.6. - 29.6. - 13.7. 
- 25/5 og 13/7: Hanne 
- 29/6: Jeanette 
- 4/5: Leo 
- 8/6: Tom 
 
14. Ny styringsstruktur i Folkekirken? Betænkning er modtaget. Høringsfristen er den 31.5.2014. Skal vi 
foretage os noget i den anledning?  
- Vi afventer resultatet fra årsmødet på Nybord strand. Hvis behovet opstår, så er det muligt at vi 
afholder et ekstraordinært møde om emnet.  
- Søren Peter udsender det til sendte resume.  
 
15. Meddelelser: 
 
a. Formand. 
    Fremlagt:  
- Invitation til indsættelse af den nye provst d. 8. maj kl. 17.00 i Østerhåb kirke.  
 
b. Præsterne. 
- Der har været afholdt Emmarus Gudstjeneste  
- Der har været Påskeløb for børnehavebørn.  
 
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg. 
- Der har været afholdt syn 
- Kalkning skal foretages af Tyrsted kirke. 
- Endvidere er der nogle småting der skal repareres.  
- Tingene i Uth koster ca. 20.000 kr. og i Tyrsted ca. 18.000 kr.  
- Der er foretaget fugtmåling  
d. Præstegårdsudvalg. 
- Der er bestilt en ny fryser til Jens Peder 
- Den nye ovn er kommet til sognehuset.  
e. Vidensudvalg. 
- Har været til møde med landsforeningens IT- mand  
f. Aktivitetsudvalg. 
- Der har været afholdt møde i det overordnede aktivitetsudvalg, hvor der er lagt en plan for 
arrangementer som skal skaffe penge til kunstprojektet.  
g. Kontaktperson. 



 - der skal afholdes medarbejder møde d. 30/4.  
- Der har været stor efterspørgsel på vores ledige sommerstilling som kirkegårdsmedarbejder.  
h. Kasserer. 
- Intet 
i. Kirkeværge. 
- opbevaring af brænd farlige væsker er der tjekket op på 
- kirkeværgen kontrollerer strømforbruget i Tyrsted kirke og kapel.  
 - Fugtmålingen i Tyrsted kirke ser rigtig fornuftig ud.  
j. Andre udvalg/personer. 
- Kunstfond udvalget sender snart nye ansøgninger.  
16. Eventuelt. 
- Egon og Thomas er meget uenig i indhold af den tekst, som er på forsiden af kirkebladet. Sagen drøftes 
med forfatteren. 
- Egon vælger sange til næste møde.  
 
HEREFTER LUKKET MØDE 
 


