
Indkaldelse	til	menighedsrådsmøde	i	Tyrsted-Uth	menighedsråd	
onsdag	den	13.	september	2017	kl.	18.30	i	Sognehuset.	

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

Afbud:	

D	A	G	S	O	R	D	E	N	

1.  Godkendelse af dagsorden. 

2.  Årsregnskab 2016. Revisionsprotokollat og revisors revisionspåtegning modtaget. Behandles på mødet. 
Protokollat og revisionspåtegning vedlægges som filer. 

3.  Kvartalsregnskab for 2. kvartal behandles. Nærmere på mødet. Vedlægges som fil. 

4.  Opsætning af bænke ved lågerne til kirkerne samt ved hoveddøren til sognehuset. Ønske fra 
gangbesværede - specielt når der skal ventes på kirkebilen. Behandles og beslutning tages. 

5.  Ombygning af 1. sal i sognehuset. Udvalget har holdt møde. Orientering herfra. Forslag til 
hovedentreprenør modtages gerne. 

6.  Nybyggeri af præstebolig. Udvalget har holdt møde. Orientering herfra. Forslag til hovedentreprenør 
modtages gerne.  

7.  Spil Dansk ugen - uge 44. Hvad gør vi i år? Forslag om at "springe" over i år. Bl.a. da der er 
Reformationsgudstjeneste den 31.10. Drøftelse og beslutning. 

8.  Administrator - Skovbo Data. Der skal indsættes en administrator, som skal være en skriveberettiget. 
Hos os er konstitueret kirkegårdsleder samt regnskabsføreren skriveberettiget. Hvem ønsker vi som 
administrator. Beslutning tages. 

9.  Indkøb af AV-udstyr til den store sal samt etablering af brugbart WIFI. Hvem vil påtage sig opgaven? 
Beslutning om at igangsætte. 

10. Lov om forsøg i folkekirken. Der er vedtaget lov om forsøg på specifikke områder. Der henvises til 
hjemmesiden: https://forsogifolkekirken.dk. Læs om forsøgene. Er der noget vi kunne have interesse i at 
deltage i? Drøftelse.  

11. Skal 2 lindetræer mod marken på Tyrsted kirkegård fældes. Er med i kirkekonsulentens forslag. 
Beslutning. 

12. Projektpuljerne på Provstiplan. Næste ansøgningstidspunkt er den 1.12.2017. Har vi projekter der skal 
tages i betragtning? Drøftelse. 

13. Orienteringsmøde vedr. opstilling af kandidater til provstiudvalg samt kandidater til stiftsråd har været 
afhold den 16.8.2017. Orientering herfra. 

14. Afsluttende budgetsamråd, incl. valg til projektpuljerne har været afholdt den 6.9.2017. Orientering 
herfra. 

 
 



15. 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. 
 
16. Eventuelt. 
 
HEREFTER LUKKET MØDE 


