Referat af menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
Tirsdag den 16. august 2016 kl. 18.30 i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud: Jørn, Kirsten, Ole, Betina
Tom kom 19.20
Referat
1. Godkendelse af dagsorden.

- Godkendt
2. Valg af ordstyrer.

- Thomas blev valgt og er valgt for resten af perioden.
3. Menighedsrådsvalget til november:
a. Orienterings- og opstillingsmøde tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00 planlægges - se evt.
menighedsrådenes blad nr. 5. Hvem gør hvad?

- Selve aftenen, d. 13. september er inddelt i to møder – et orienteringsmøde og et todelt
opstillingsmøde.
- Jens Peder er indstillet som dirigent.
- Det blev besluttet, at vi ønsker at danne et menighedsråd bestående af 11 medlemmer fra
Tyrsted og 3 medlemmer fra Uth.
- De forskellige udvalg har til opgave at finde en, som kan fortælle lidt om udvalgets
arbejdsopgaver.
- Søren Peter fortæller om menighedsrådsarbejdet generelt.
b. Nye kandidater?

- Alle bedes være opmærksomme på eventuelle kandidater.
c. Din egen kandidatur?

- Vi får brug for ca. 5-6 nye kandidater
d. Øvrigt vedr. menighedsrådsvalget.

- Kirketjenerne står for det praktiske, herunder forplejning.
4. Budgetsamråd den 7.9.2016 kl. 18.00-22.00. Hvem deltager fra os. Invitationen vedlægges.

- Fra menighedsrådet deltager: Kirsten(opfordres til at deltage), Thomas og Karen
5. Indstilling af kandidater til Projektpuljen. Materiale vedlægges.

- Hvis man ønsker at stille op, så kan man henvende sig til Søren Peter.
6. Invitation fra Frelsers Kirke til genindvielse den 4.9. kl. 9.30. Der kan deltage 1 præst samt et valgt
menighedsrådsmedlem. Hvem deltager evt. fra os?

- Hvis man kunne tænke sig at deltage, så kan man kontakte Søren Peter.

7. Afsluttet byggeregnskab vedr. nyt alter og ombygning af kor er modtaget. Behandles på
menighedsrådsmødet. Nærmere på mødet.

- Punktet udsættes til næste møde.
8. Afsluttet byggeregnskab vedr. omfugning m.v. af Uth kirke forventes modtaget inden mødet. Behandles.
Nærmere på mødet.

- Punktet udsættes til næste møde
9. Meddelelser:
a. Formand.

Grunden til den nye præstebolig er blevet overtaget pr. 1. juli.
I forbindelse med den nye præstebolig har der været afholdt møde med provstiudvalget.
Afgørelsen fra provstiudvalget kommer senere.
b. Præsterne.

- Der mangler nogle hjælpere til ”Jesus på fængslet”
- Sommerordningen på kordegnekontoret har fungeret fint.
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg.

d. Præstegårdsudvalg.

- Træværket i Sejet er blevet malet.
e. Vidensudvalg.
f. Aktivitetsudvalg.
g. Kontaktperson.
h. Kasserer.

Ikke til stede
i. Kirkeværge.

- Katafalken er blevet repareret
j. Personalerepræsentant.

- Bommen ud til materialegården skal lukkes af sidste mand.
- Husk at slå alarmen til, når man forlader huset som sidste mand.
k. Andre udvalg/personer.

- Gorm Thor Flagsted har stået for den nuværende udsmykning af sognehuset.
10. Eventuelt.

Deadline til nyhedsbrevet er en uge før d. 1. i hver måned. Eventuelt indhold sendes til Mette.
28. august: Leo er oplæser i Uth kirke
4. september: Tom oplæser i Uth kirke.

