Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
onsdag den 11. januar 2017 kl. 18.30 i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud: Joan, Bettina
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Kordegn Marianne Schønwaldt og kirke- og kulturmedarbejder Mette Bugge vil fortælle om det arbejde
de hver især er ansat til at udføre. Endvidere skal menighedsrådsmedlemmerne fotograferes til brug på
hjemmesiden.
Marianne og Mette fortalte om deres arbejde.
3. Revisionsprotokol af 2.11.2016 behandles. Vedlægges som fil.
Fremlagt og taget til efterretning.
4. Honorarer til menighedsrådets tillidsposter. Provstiudvalgets godkendte honorarer vedtages hos os.
Vedlægges som fil.
Provstiets angivne honorarsatser følges. Folkevalgt kasserer modtager 3.700 kr. Formændene for
Præstegårds- og Kirke- og Kirkegårdsudvalgene modtager foreningshonorar på hver 2.300 kr. (udbetales
november).
5. Mødeplan april 2017-marts 2018 incl. sangvælger. Sangvælger 9.2. Anders og 13.3. Egon!
Forslag til mødeplan vedlægges som fil.
Ændring: 8. juni 2017 ændres til 1. juni pga. børnegudstjeneste. Og 13. februar 2018 flyttes til 20. februar
6. Budgetlægning for 2018 og behandling af årsregnskab 2016. Forslag vedlægges som fil.
Orientering fra Søren Peter. Bemærk ændring til 1. juni.
7. Kirke- og kirkegårdsudvalg: Konstituering? Forslag fra udvalget om reparation af diget ved Tyrsted
kirkegård. Pris: kr. 34.175,- incl. moms. Nærmere på mødet. Beslutning.
Ole formand, Kirsten sekretær. Forslag til reparation af kirkegårdsdiget i Tyrsted. Udvalget indstiller til at
forslaget godkendes. Tilsluttet af rådet.
8. Præstegårdsudvalg: Konstituering? Forslag fra udvalget om ændring af varmeanlæg i sognehuset. Pris kr.
22.450,- incl. moms. Nærmere på mødet. Beslutning.
Hanne formand, Tage sekretær. Opvarmningen af sognehuset undersøgt mhp. løsning. Hanne
undersøger manglende varme i radiatorer på kirkekontoret. Forslaget delvist godkendt, idet radiatorerne

på kontoret kun skal skiftes, hvis der ikke findes andre løsninger. De øvrige tiltag kan påbegyndes
umiddelbart.
9. Julegudstjenesterne 2016: Orientering/evaluering af antal, tidspunkter m.v. Debat og evt. beslutning af
ændringer.
Jens Peder orienterede om problemer med afstand mellem tjenesterne og parkeringsproblemer i Uth.
Lidt større afstand mellem tjenesterne og lidt kortere gudstjenester vil løse problemet.
10. Budget 2017: hvilke konti? hvor specificeret? overskueligheden? o.s.v. Debat heromkring.
Det skal afsættes tid på de kommende møder (særligt 13. marts), så alle kan lære regnskabsprincipper at
kende. Kassereren, formanden og formændene for børn- og ungeudvalget og voksenudvalget går videre
med dette.
11. Meddelelser:
a. Formand.
Formanden meddelte, at der skal tilmelding til formanden senest 1. febr. til distriktsforeningens
generalforsamling, hvor der skal vælges bestyrelse og delegerede til Menighedsrådsforeningens årsmøde på
Nyborg Strand. Mødet afholdes i Kloster Kirke 16. februar kl. 19.
b. Præsterne.
Præsterne orienterede om forestående Kyndelmissegudstj. i Tyrsted d. 2. febr. 19.30. Konfirmanderne
deltager i gennemførelsen; gudstjenesten er for alle.
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Formanden for udvalget meddelte, at planen er, at fortsætte renovering af Tyrsted Kirke.
Anne Marie Møller, Kirkegårdskonsulent, har dd været på besøg på begge kirkegårde og udarbejder
efterfølgende forslag til videre forbedringer/ændringer af kirkegårdene.
d. Præstegårdsudvalg.
Formanden for udvalget meddelte, at kommunen har angivet, at garagen ved præstegården i Sejet er
’ulovligt opført’. Arkitekten er sat på sagen.
e. Vidensudvalg.
Udvalget meddelte, at der arbejdes på at oprette Mobilpay til brug ved indsamling i kirken samt ved
arrangementer i sognehuset.
f. Aktivitetsudvalg.
intet.
g. Kontaktperson.
Der afholdes personalemøde i uge 3
h. Kasserer.
intet.
i. Kirkeværge.
Kirkeværgen lavede et hurtigt tjek på varmen i kordegnekontoret. Det viser sig, at gardinet ødelægger
termostatens nøjagtighed. Det afprøves, om forbedringen er blivende.

j. Personalerepræsentant.
Repræsentanten meddelte, at julekrybbespillet endnu engang høster roser.
k. Andre udvalg/personer.
Hjælpere til kirkefrokost d. 26. februar: Hanne, Leo, Inga
12. Eventuelt. Medbring 50 kr. til gavekassen.
Ros til Mona og Ilse for granudsmykning ved kirken juleaften og nytårsaften.
Tilfredshed med spisning før møde. Dog vigtigt, at tiden overholdes.
Forslag til kommende dagsorden: Vores brug af sociale medier
HEREFTER LUKKET MØDE

