
Indkaldelse	til	menighedsrådsmøde	i	Tyrsted-Uth	menighedsråd	
onsdag	den	6.	juni	2018	kl.	18.30	i	Sognehuset.	

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

Afbud:	

D	A	G	S	O	R	D	E	N	

1.  Godkendelse af dagsorden. 

2.  Driftsbudget 2019. Ændringer fra menighedsrådsmøde den 15.5.2018 indarbejdet i nyt forslag til 
driftsbudget 2019. Forslag fremsendes inden mødet. Endeligt driftsbudget for 2019 godkendes. 

3.  Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 behandles og godkendes. Rapporten fremsendes inden mødet. 

4.  Valg af bygningskyndig. Nærmere på mødet og forslag til ny bygningskyndig. 

5.  Priser på diverse arbejder er indhentet: 
• 3 stk. lydtætte døre til 1. sal i sognehuset - kr. 16.773,75 
• afslibning og lakering af gulve i fællessal og på kontor - kr. 16.350,00 
• afslibning og lakering af gulve i 2 værelser og stue i præstebolig Sejet - kr. 11.000,00 
• malerarbejde i præstebolig Sejet - kr. 53.050,00 

Nærmere på mødet, hvor nødvendige beslutninger tages. 
 
6.  Ny skånedug til alteret i Uth er nødvendig. Prøver og priser er indhentet. Kan beses på mødet, hvor 
beslutning træffes. 
 
7.  Fadderbarn/børn. Der er indhentet nye oplysning jvf. menighedsrådsmødet den 20.2.2018. Orientering 
og beslutning tages. 
 
8.  Vikardækning af kordegn i sommerperioden 2018. Orientering heromkring. 
 
9.  Menighedsrådsudflugt. Dato for udflugt er fastlagt. Udflugten arrangeres af det nedsatte udvalg - Lissi, 
Jesper, Steen, personalerepræsentant. 
 
10. Jordoverdragelse i forbindelse med krydsudvidelse Bjerrevej/Kirkevej/Højagergårdsvej. Møde har været 
afholdt med kommunen. Forslag til købsaftale er modtaget. Nærmere på mødet, hvor beslutning tages. 
Herefter fremsendes til provsti/stift til godkendelse. Forslag til købsaftale, kort samt byrådsbeslutning 
vedlægges som filer. 
 
11. P-arealet v/kapel ved indgang til Tyrsted kirke tilhører kommunen. Landinspektør forespørger på vegne 
af kommunen om kirken ønsker at overtage arealet. Nærmere på mødet, hvor beslutning træffes. Ved 
overtagelse skal dette godkendes af provsti/stíft. Kort - hvor arealet fremgår - vedlægges som fil. 
 
12. Jordareal vest for Tyrsted kirkegård er p.t. byzone. Skal vi forsøge at få dette ændret til byzone. 
Nærmere på mødet, hvor beslutning træffes. 
 
13. Indvendig istandsættelse af Tyrsted kirke. Orientering. 



 
14. Præsteboligbyggeri. Orientering. 
 
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 


