
Referat	fra	menighedsrådsmøde	i	Tyrsted-Uth	menighedsråd	
mandag	den	14.	marts	2016	kl.	18.30	i	Sognehuset.	

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

Afbud:	Jesper,	Thomas	og	Betina	
Alice	Sørensen	indkaldt	som	suppleant	og	forlod	mødet	efter	punkt	3.		

D	A	G	S	O	R	D	E	N	

1.  Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt  

2.  Behandling af årsregnskab 2015. Gennemgang og godkendelse foretages. Årsregnskabet vedlægges. 

- Regnskabet 2015, CVR-nummer: 67446712, afleveret 12/3-2016 10.27. 
- Regnskabet blev godkendt.  

3.  Forslag fra børne- og ungeudvalg: forøgelse af børnegudstjenester fra 4 årlige til 6 årlige gudstjenester. 
Yderligere oplysninger fremlægges på mødet. Beslutning træffes.  

- Godkendt  

4.  Udvalg til videre bearbejdning af visioner samt værdisæt og holdninger. Det blev på visionsdagen den 5. 
marts lagt op til at udvalget bliver nedsat bestående af: 2 valgte menighedsrådsmedlemmer, 2 ansatte samt 
1 præst. Hvem ønsker at deltage i dette udvalgsarbejde? 
- Udvalget består af: Jeanette(indkalder), Jann, Grethe, Ilse og Karen.  

5.  Udvalg vedr. PR (strategi) nedsættes. Det blev på visionsdagen den 5. marts lagt op til at udvalget bliver 
nedsat bestående af: 1 valgt menighedsrådsmedlem, 1 ansat samt 1 præst. Hvem ønsker at deltage i dette 
udvalgsarbejde? 
- Mette, Marianne, Jens Peder(Indkalder) og Thomas.  

6.  På visionsdagen blev talt om "mandegruppe". Er det noget vi skal arbejde videre med? Evt. nedsættelse 
af udvalg. Hvem ønsker at deltage i arbejdet med dette nye (evt) tiltag? 
- Leo, Egon og Jens Peder(Indkalder) 

7.  P-vagter til konfirmationer i Uth: 
 3. april kl. 9.30 og 11.30 – Ole og Søren Peter 
 17. april kl. 9.00 og 11.00 – Jeanette og Tom  
 22. april kl. 9.00 og 11.00 – Egon og Ole  
 24. april kl. 10.00 – Leo og Thomas  
Til hver konfirmationssøndag ønskes 2 P-vagter. Mødetid 1 time før første konfirmation. 
Tjek kalenderen og meld dig til denne praktiske opgave. 
 
8.  P-vagter påskedag i forbindelse med ny kunst i Tyrsted kirke? Der kommer sandsynligvis mange 
mennesker, hvorfor det kan være formålstjenligt med P-vagter. Hvem melder sig til denne opgave? 
- Det blev besluttet, at det ikke er nødvendigt med P-vagter.  
 



9.  Reformationsjubilæet i Horsens Provsti 2017. Har vi noget at byde ind med skal disse aktiviteter 
fremsendes til det nedsatte udvalg. Skrivelse vedlægges. 
- Taget til efterretning 
 
10. Indledende budgetsamråd den 2. marts 2016. Orientering herfra. 
- Det indledende budgetsamråd var for langt og havde for lidt indhold.  
- Det blev understreget, at side 2 på budgettet skal udfyldes med præcise målsætninger.  
 
11. Meddelelser: 
 
a. Formand. 
- Der blev indsamlet 26.361,00 kr. til Folkekirkens Nødhjælp.  
- Der er kommet en indbydelse til genåbningen af kapellet på vestre kirkegård. Tilmelding til 
Søren Peter senest 15. april.  
- Kirkestien bag sognehuset skal graves op, idet fjernvarmen skal ordnes.   
b. Præsterne. 
- d. 30. marts er der påskeløb for børnehavebørn.  
- 16. maj er der 2. pinsedags gudstjeneste i Lunden kl. 10.00  
 
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg. 
-  
 
d. Præstegårdsudvalg. 
-  
 
e. Vidensudvalg. 
-  
 
f. Aktivitetsudvalg. 
-  
 
g. Kontaktperson. 
- Der er blevet udarbejdet en ny APV som gælder fra 2016. Endvidere er der udarbejdet en 
handleplan for evt. fremtidige konflikter. Begge dele er fremlagt på medarbejdermøde.  
 
h. Kasserer. 
- Når der indsendes regninger til regnskabsføren vil Kirsten gerne på som cc.  
 
i. Kirkeværge. 
- Låsesystemet til toiletterne ved Tyrsted kirke er blevet ordnet.  
- Der skal arbejdes med varmen i sognehuset. Præstegårdsudvalget og kirkeværgen kigger på 
sagen.  
- Kirkeværgen skal havde adgang til den elektroniske kalender.  
 
j. Personalerepræsentant. 
- Personalet opfordrer menighedsrådet til at lave en liste med navn, billede, kontaktoplysninger 
og hvilke udvalg personen sidder i.  
- Kirkegårdsudvalget skal tage kontakt til byggefirmaet overfor kirken, så det kan blive klarlagt 
hvem der skal betale en reparation af parkeringsplads og grønne områder. 



- Det er et ønske om at vi får en ny hjemmeside som kan arbejde sammen med den elektroniske 
kalender.  
- Hjælp til rengøring af Tyrsted kirke lørdag d. 26.3 kl. 11.30  
- Karen og Jesper laver reserveringssedler. 
- Planen for selve dagen laves af præsterne.  
 
k. Andre udvalg/personer. 
-  
 
12. Eventuelt. 
- På næste møde bedes man medbringe 50 kr. til gavekassen. 
 
HEREFTER LUKKET MØDE 


