Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
torsdag den 9. februar kl. 18.30 i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud:
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Ilse Pedersen og Mona Secher deltager og vil fortælle om arbejdet på vore kirkegårde.
3. Forslag om nyt tilbud til Unge i Horsens i form af "Unge gudstjeneste". Nærmere fra Børn og
ungeudvalget. Drøftelse og beslutning.
4. Hvordan forholder vi os fremadrettet i forhold til konfirmandernes deltagelse i Folkekirkens Nødhjælps
landsindsamling. Nærmere fra Børn og ungeudvalget. Drøftelse og beslutning.
5. Forespørgsel fra Børn og ungeudvalget om hjælp som frivillig til Gys og gru arrangement 19.5.2017:
• Levende poster til natløb
• Bage boller (80 stk)
• Bage stor bradepandekage (2 stk)
• Hjælp med adgang til Netflex
6. Forespørgsel om hjælp til frivillig bod til Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling den 12.3.2017 og evt.
gaver til boden - også pæne brugte ting som evt. skal smides ud.
7. Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling den 12.3.2017. Orientering og "efterlysning" af indsamlere
denne dag.
8. Indledende budgetsamråd den 1. marts 2017. Vi har pligt til at møde med 1-2 folkevalgte. Endvidere
opfordres præster til at møde op. Hvem deltager fra os?
9. Århus Stifts Menighedsrådsforening har sendt kontingentopkrævning. 50 kr. pr. menighedsrådsmedlem.
Ønsker vi at bibeholde medlemsskabet? Beslutning.
Såfremt medlemsskabet bibeholdes kan vi deltage i forårsmøde og generalforsamling den 6.3.2017. Samlet
tilmelding skal foretages. Indbydelse vedlægges.
10. Fru Kristine Munks Legat: Legat der administreres af menighedsrådet, hvor der ikke har været
uddelinger fra i adskillige år. Ønsker vi at bibeholde dette legat, hvortil der er bundet administrative
opgaver (separat regnskab til Civilstyrelsen)? Ellers ønsker vi legatet nedlagt og kapitalen overført til evt.
menighedsplejen? Nærmere på mødet. Beslutning.
11. Sjælesorg på Nettet. Nyt tiltag i folkekirken - iværksat af Aalborg Stift. 3-årigt projekt. Alle sogne
opfordres til at implementere funktionen på sognets hjemmeside - så sognebørn og menighed kan klikke
ind på chatten direkte på hjemmesiden. Nærmere på mødet. Beslutning.

12. Orientering fra medarbejdermødet 17.1.2017 - herunder præsentation af den reviderede udgave af
Personalehåndbogen.
12. Fastsættelse af datoer til udflugt og julefrokost. Nedsættelse af udvalg til planlægning af udflugt og
julefrokost. Forslag til datoer: udflugt 3.9. - julefrokost 1.12. Beslutning om datoer og udvalg.
13. Orientering fra kursusdag for nye menighedsrådsmedlemmer den 21.1.2017. Deltagerne opfordres til at
komme med deres betragtninger.
14. Brugen af sociale medier. Hvordan bruger vi sociale medier hos os? Hvordan ønsker vi fremadrettet at
bruge de sociale medier optimalt? Drøftelse og beslutning.
15. Folkekirkens økonomi. Omlægning af statstilskuddet! Ophobning af midler i kirkekasserne! Der
debatteres/skrives meget i medierne i øjeblikket. Debat heromkring.
16. Meddelelser:
a. Formand.
b. Præsterne.
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
d. Præstegårdsudvalg.
e. Vidensudvalg.
f. Aktivitetsudvalg.
g. Kontaktperson.
h. Kasserer.
i. Kirkeværge.
j. Personalerepræsentant.
k. Andre udvalg/personer.
17. Eventuelt. Nogle mangler at betale 50 kr. til gavekassen!
HEREFTER LUKKET MØDE

