
Indkaldelse	til	menighedsrådsmøde	i	Tyrsted-Uth	menighedsråd	
tirsdag	den	15.	maj	2018	kl.	18.30	i	Sognehuset.	

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

Afbud:	Bettina.	

D	A	G	S	O	R	D	E	N	

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2.  Valg af ny kirkeværge, herunder honorar til kirkeværgen. 

Tage valgt. Foreningshonorar på 3.800 kr. 

3.  Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 behandles og godkendes. Rapporten fremsendes inden mødet (hvis 
modtaget). 

Kvartalsrapport først færdig ultimo maj måned. Kan derfor ikke behandles. 

4.  Driftsbudget 2019. Foreløbig forslag til driftsbudget for 2019 behandles. Forslag til forberedelse 
fremsendes inden mødet.  

Steen fremlagde tilrettet budget for 2019. Der er ændret på enkelte budgetposter, så det giver et mere 
retvisende billede. Beløbene hæves ved budgetpunkterne: foredrag, musik, minikonfirmander, 
børnegudstjenester med hver 5.000 kr., samt præstebolig i Sejet med 3.000 kr. Desuden hæves punktet 
”diverse tjenstydelser” med et beløb, så budgettet er i balance. 

5.  Kirkebladsudbringning. Udbringeren - Horsens Y's Men's Club - anmoder om forhøjelse af betalingen pr. 
blad fra nuværende kr. 9.200 til kr. 10.300. Nærmere på mødet. Beslutning tages. 

Vedtaget. 

6.  Uth kirkegård: Enggræs (lidt blomster i græsset) på nyanlagt lund? Tyrsted (Uth!) kirkegård: anemoner 
rundt om træerne ved nye gravpladser. Nærmere på mødet. Beslutning tages. 

Ilse fremlagde begrundelse. Vedtaget. 

7.  Krydset Bjerrevej/Kirkevej/Højagergårdsvej skal ændres og udvides, da der på sigt skal etableres 
lysregulering. Der er derfor behov for ca. 350 kvm af kirkens jord. Opstartsmøde med kommunen den 31.5. 
kl. 9.00. Nærmere orientering på mødet. Hvem deltager i mødet med kommunen? 

Ole og Søren Peter deltager i mødet.  

8.  Projektpuljen. Der er ansøgningsfrist den 1.6. Har vi projekter, der skal søges om midler til? 

Vi har ingen projekter i denne omgang. 

9.  Daglig leder er nu i funktion. Fordelingen af arbejdsopgaver imellem kontaktpersonen og daglig leder? 
Oplæg fra de involverede. Beslutning tages. 



Arbejdsfordelingen er ved at finde en form. Når der er fuld bemanding vil vi på et personalemøde finde 
frem til en mere præcis beskrivelse. 

10. Mikrofon til oplæsere i Uth kirke. Er der behov for mikrofon i forbindelse med læsning af ind- og 
udgangsbøn? En ekstra mikrofon vil også kunne bruges i andre sammenhænge. Debat og beslutning tages. 

Der anskaffes en ekstra mikrofonsender, under forudsætning af, at anlægget fungerer med to separate 
sendere. Jens Peder undersøger og bestiller. 

11. Indvendig istandsættelse af Tyrsted kirke. Orientering. 

Tage har indkaldt til møde 7.6. kl. 9.00, med arkitekt.  

12. Præsteboligbyggeri. Orientering. 

Byggeriet skrider planmæssigt frem. NB: 8.6.: rejsegilde, sikkert kl. 12. Byggemøde 16.5. kl. 10.00. 

13. Meddelelser: 
 
a. Formand. 
- 
     
b. Præsterne. 
KHM: ekstratryk ifm. Boreas korteater, 31. maj, kl. 19.30. Repræsentantskabet for Skole/kirke 
samarbejdet 30. maj, kl. 19.00 i Sønderbro. KMH, Jeanette og JP deltager. Det er inviteret bredt, se 
DAP’en. 
JH: kommende ledelseskursus for præster i provstiet. 
 
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg. 
Ole: jordtillæg til udvidelse af p-plads ikke muligt, bænke indkøbt, syn i dag.  
 
d. Præstegårdsudvalg. 
Hanne: Diverse reparationer på præstebolig og sognehus forventes udbedret snarest. 
KHM: Møbler indkøbt til 1. salen.  
 
e. Vidensudvalg. 
- 
f. Aktivitetsudvalg. 
Jeanette: Gys og Gru afholdes i foråret (maj/juni). 
 
g. Kontaktperson. 
Jann: Udkast til samarbejde omkring kordegne i ferieperioder (vi afventer).  
 
h. Kasserer. 
- 
i. Kirkeværge. 
- 
j. Personalerepræsentant. 
Ilse: Husk at meddele kirketjeneren (tystedkirketjener@gmail.com), hvis man holder møde i sognehuset. 
 
k. Andre udvalg/personer. 
Hanne: kirkefrokost i konfirmationstiden bør undgås, pga. få deltagere. Vi skal tage bestik af behovet i 
sommerhalvåret. 
Tage og Hanne har deltaget i Distriktforeningens fælles møde. Fortsætter med et årligt møde. 



Joan: Tirsdagsmøde har bedt Erna spille til de indledende sange. Slutter med ”altid frejdig”. Mødet 
berammes til 2 timers varighed. 
Jens Christian indtræder i aktivitetsudvalget.  
 
14. Eventuelt. 
 
HEREFTER LUKKET MØDE 


