Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
torsdag den 18. januar 2018 kl. 18.30 i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud: Karen, Hanne
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 15.
2. Revisionsprotokollat vedr. revision udført i årets løb - 2017 behandles, herunder stillingtagen til
placering af de likvide midler. Beslutning tages. Protokollatet vedlægges.
Det er taget højde for bemærkning om likvide midler, som er placeret i Danske Bank. Det er besluttet at
midlerne fortsat skal være placeret i Danske Bank. Protokollatet godkendt og underskrevet.
3. Gudstjenester: stillingtagen til antallet af gudstjenester i perioden 3. juni til og med 19. august 2018.
Præsterne indstiller, at der kun afholdes 1 gudstjeneste hver søndag - højmessen. Debat og beslutning
tages.
Det besluttes at det skal være gudstjeneste i Tyrsted indtil skolernes sommerferie. Dog ikke
dobbelttjenester. I juni måned tælles, hvor mange kirkegængere der er til hver tjeneste. Præsterne tæller
op.
4. AV-udstyr til den store sal i sognehuset. Der er nu indhentet tilbud. Udvalget (Karen og Thomas)
anbefaler indkøb af løsningen fra AV-CENTER til 17.636 kr. + moms. Beslutning tages. Tilbudene vedlægges.
Vi beslutter os, betinget, for tilbuddet fra AV-Center på kr. 17.636. Det forudsættes, at AV-Center
accepterer at løsningen fungerer optimalt, også i dagslys og med den nuværende mørklægning. Vi har
også besluttet at indkøbe nyt headset. Udvalget indkøber.
5. Distriktsforeningen. Generalforsamling afholdes torsdag den 15. marts 2018 kl. 19 på FÆNGSLET. Forslag
til delegerede skal være Distriktsforeningen i hænde senest 15. februar. Hvem hos os har interesse i at blive
delegeret? Valg af delegeret foretages. Indkaldelse vedlægges.
Leo foreslået som delegeret. Vigtigt at så mange som muligt møder op. Tilmelding senest 7. marts til
Søren Peter.
6. Brug af internettes billeder. Ved brug af billeder på nettet kræves der tilladelse. Der kan nu laves aftale
med VISDA, der dækker brugen. Skal vi have lavet aftale? Debat og beslutning tages. Skrivelse vedlægges.
Vi anvender ikke ophavsretsbeskyttede billeder og har derfor ikke brug for en aftale.
7. Gratis koncert tilbud. Kaare Norge på landsdækkende turne i oktober og november 2018. Ønsker vi at
tage imod tilbudet? Beslutning. Tilbudet vedlægges.
Vi beslutter at takke ja under forudsætning af at menighedsrådet får 30 fribilletter til personale og
menighedsrådsmedlemmer.
8. Kirkefondet indbyder til temamøde vedr. fremtidens præstestillinger på landet - og i byen. Afholdes 1.
marts 2018 kl. 18-21.30 i Helligåndskirken, Aarhus V. Kursusgebyr 275,-. Ønsker du at deltage? Beslutning
om kirkekassens afholdelse af udgifter. Indbydelse vedlægges.

Tilmelding til Søren Peter inden 15. febr. Udgiften dækkes af kirkekassen.
9. Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth kirke på følgende tidspunkter: 21.1. (Egon) + 4.2. (Egon) + 18.2.
(Leo) + 25.2. (Søren Peter) + 4.3. (Jeanette) + 18.3. () + 29.3. (Leo) + 1.4. () + 15.4. (Jeanette) + 6.5. (Thomas)
Tjek kalenderen og meld dig som læser. De øvrige afventer næste møde.
10. Kirkefrokost den 29.4. Hvem kan hjælpe?
Tage og evt. Hanne.
11. P-vagter til konfirmationer. Konfirmationsdage: 8.4. (9.30+11.30) (Leo og Thomas) + 22.4. (9+11) (Egon
og NN) + 27.4. (9+11) (Ole og Søren Peter) + 29.4. (10) (Jeanette og NN). Der skal bruges 2 P-vagter disse 4
datoer. Tjek kalenderen og meld dig som P-vagt. Mangler en til 22. og 29.4. Overvej til næste møde.
12. Ombygning sognehuset 1. sal. Orientering.
Opstartsmøde fredag, 19.1. kl. 8.00.
13. Præsteboligbyggeri. Orientering.
Afventer provstiets godkendelse. Forventet start i marts 2018.
14. Indvendig istandsættelse af Tyrsted kirke. Referat fra byggeudvalgsmøde 8.11.2017. Orientering og
såfremt tiden tillader kan der debatteres om de enkelte punkter i referatet.
Tage fremlagde seneste referat fra udvalgsmøde. Arkitekten vil senere komme i kirken og fremlægge
projektet for menighedsråd og medarbejdere.
15. Brug af MobilePay ved indsamlinger og øvrige indbetalinger.
Det besluttes at vi gerne vil have MobilePay, men det skal undersøges nærmere, hvordan det kan
fungere hos os. 12 stemmer i rådet for. Bettina stemmer imod (særstandpunkt), begrundet i kravet om
generel udlevering af cpr-numre. Steen og Søren Peter klarer det praktiske sammen med
regnskabsføreren.
16. Meddelelser:
a. Formand. Varmestyring i Sejet ordnes snarest, mødeplan for provstiet fremlagt, tilbud om
klokkespilskoncert i Uth, temamøde i provstiet om præstebolig-ordning.
b. Præsterne. TDC har reguleret på internetforbindelsen. Signalet er forstærket.
Kyndelmissegudstjeneste 1. febr. aflyses.
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Ole: om evt. udvidelse af parkeringsareal i Uth, forslag fremlægges snarest.
d. Præstegårdsudvalg.
e. Vidensudvalg.
f. Aktivitetsudvalg.

g. Kontaktperson.
Jann: Medarbejdermøde, generel orientering.
h. Kasserer.
i. Kirkeværge.
Det forberedes til opmåling til anlæg af fortorv.
j. Personalerepræsentant.
Samtalerummet er optaget under ombygning af 1. sal (aflåses)
Forespørgsel fra Mette om ikke at have ansvar for evt. arrangement for frivillige. (pkt. til næste møde).
k. Andre udvalg/personer.
17. Eventuelt.
Egon: om evt. at indsamle juleaften til fx fadderbørn (pkt. til næste møde).
Tage: og Hanne deltog i mødet om udlicitering af drift af præsteboliger (pkt. til et kommende møde).
Lissi: Skal kirken belyses bedre? (pkt. på næste møde).
HEREFTER LUKKET MØDE

