Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
torsdag den 19. april 2018 kl. 18.30 i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud: Tage Mortensen, Jens Christian Andersen, Jesper Hyldahl
DAGSORDEN
Inden mødet gik i gang blev der afholdt et minuts stilhed for afdøde kirkeværge, Olaf
Ring
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Stedfortræder Jens Christian Andersen indtræder i menighedsrådet. Godkendelse heraf. Godkendt
3. Kirkeværgens opgaver. Hvilke opgaver tog tidligere kirkeværge sig af? Hvilke opgaver skal kommende
kirkeværge tage sig af og hvem tager sig af resten? Vedtægten for kirkeværge gennemgås. Definition af
kirkeværgens arbejde besluttes.
Kirkeværge har tidl. varetaget bl.a. opgaver omkring varmestyring af kirke og sognehus, samt samarb.
med håndværkere. Funktionen er iflg. vedtægten, at værgen skal udføre arbejde i samarbejde med
udvalget og deltage i møder. Dertil holde øje med kirke, kapel og maskinhus. Værgen skal påse, at
bygningerne holdes i tilbørlig stand. Mangler udføres på foranledning af værgen i samarb. med udvalget.
Værgen kan igangsætte akutte opgaver. Deltager i syn. Kirkeværgen har det daglige tilsyn med
kirkegårdens stand. Værgen har ansvar for inventarliste. Udvalget og kirketjenerne overtager de opgaver,
kirkeværgen hidtil har påtaget sig ud over vedtægten.
4. Valg af ny kirkeværge, herunder honorar til kirkeværgen.
Rådet forespørger tidl. medlem af rådet, Tom Halling.
5. Anvendelse af frie midler ultimo 2017. Forslag fremlægges og beslutning tages.
60.000 sat til side til stalkat,frikøbelse af leasingkontrakt på traktor: 30.000,Lissy foreslår, at der indkøbes en hjertestarter, ca. 30.000,Reparationer og vedligehold på Søndermarksvej fremskyndes. Der afsættes 100.000,Indkøb af bibelklassesæt 6250,Gennemgang og evt. tilretning af varmestyring 25.000,Oprydning og understrygning af loftet på Uth Kirke 35.000,- (pålagt ved provstesyn)
Indkøb af inventar til overetagen 100.000,-

Budgetoverskridelsen på projekt-overetage finansieres via de frie midler: 100.000,Have ved ny præstegård anlægges i efteråret: 200.000
Vidensudvalget formidler ansøgningen til Provstiet. Skal være indsendt inden 12. maj
6. Vaser til alteret i Tyrsted. Der er fremskaffet forslag til nye vaser til alteret. Forslag vil blive fremvist på
mødet. Beslutning tages.
Rådet indkøber 2 af hver vase fra ’by Holmer’ i alt 3000,7. Tirsdagsmøderne har indtil nu været selvforsynende med klaverledsagelse. Ønske om både at starte og
slutte med sang, hvilket ikke kan klares med nuværende ordning. Hvilke muligheder har vi? Nærmere på
mødet. Debat og beslutning tages.
Rådet vil meget gerne betale for musikledsagelse. Jonathan Ingemann og Arne Kjær er mulige bud. Joan
formidler navne til tirsdagsmøde-udvalget.
8. Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth kirke: 13.5. (Hanne) ( + 20.5.(9.00) (Søren Peter) + 10.6. (Egon) +
24.6. (Leo) + 8.7. (Jeanette) + 22.7. (Egon) + 5.8. (Leo) Tjek kalenderen og meld dig gerne.
9. Kirkefrokost 27.5. Hvem hjælper med denne opgave? Joan
10. Ombygning sognehuset 1. sal. Orientering.
Præstegårdsudvalgsformanden sørger for nyt håndtag m. nøgle til toilet snarest.
11. Præsteboligbyggeri. Orientering. Skrider planmæssigt frem.
12. Indvendig istandsættelse af Tyrsted kirke. Orientering. Der er endnu ikke kommet et udspil fra
arkitekten.
13. Meddelelser:
a. Formand: intet
b. Præsterne: På datoen for tirsdagsmødeudflugt er præsterne på studietur med Endelave Menighedsråd.
Menighedsrådet repræsenteres af hhv. Joan, Hanne og Egon.
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg: Kirkegården indkøber en ’kost’ til fejemaskine til 35.000,-, hvis vi kan købe
os fri af leasingskontrakten på traktor. Tyrsted Kirke kalkes inden Pinse 20.000. Der ønskes opsat en
kodefunktion til kapellet, så bedemændene kan låse op uden nøgle. Koderne bliver personlige. Tilbud
indhentes. Der afholdes syn d. 15. maj kl. 15.00, begyndende i Uth.
d. Præstegårdsudvalg: Der skal være syn d. 2. maj, begyndende i sognehuset kl. 8.30. I forb. med den nye
persondatalov skal der flyttes om inde på kordegnekontoret. I samme omgang bliver kontoret sat i stand.
e. Vidensudvalg: intet
f. Aktivitetsudvalg: Møde d. 3. maj, hvor fremtidens Gys og Gru planlægges.

g. Kontaktperson: Provstiet lægger op til et kordegnesamarbejde mellem Tyrsted-Uth, Vær, Brædstrup,
Sønderbro, så sommerferieperioden er dækket ind.
Der skal indbetales til ’Arbejdsgivernes Uddannelsesfond’, da vi ikke har elever. 2100,h. Kasserer: Budgetterne er modtaget. Der er indkaldt til møde d. 3. maj kl. 18.30 for udvalgsformand og
vidensudvalg, og alle, der har interesse.
i. Kirkeværge:
j. Personalerepræsentant: Der er endnu ikke opsat bænk ved sognehuset. Præstegårdsudvalgs og
kirkegårdsudvalgsformændene lovede at sørge for det snarest.
k. Andre udvalg/personer: Distrikstforeningen har haft møde, hvor emnet var strejke/lockout og
menighedsråd.
Joan spørger på vegne af tirsdagsmøde, om der er nogen, der kan tage ansvar for indkøb, borddækning
mv. Det gør Hanne, Inga, Ole Nymand og Jens Peder
14. Eventuelt. NB: Husk 100 kr. til gavekassen.
HEREFTER LUKKET MØDE

