
Indkaldelse	til	menighedsrådsmøde	i	Tyrsted-Uth	menighedsråd	
torsdag	den	16.	august	kl.	18.30	i	Sognehuset.	

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

Afbud:	Thomas,	Jens	Christian,	Joan,	Bettina	

D	A	G	S	O	R	D	E	N	

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2.  Istandsættelse/renovering af Tyrsted kirke. Udvalget har holdt møde med arkitektfirmaet, hvor eventuel 
udvidelse af projektet blev gennemgået (nye bænke og gulv). Vi får på mødet besøg af arkitektfirmaet, som vil 
gennemgå materialet – herunder eventuel udvidelse og det økonomiske heromkring. Overslag vedlægges som fil. 
Debat omkring projektet. Beslutning tages om projektets videre forløb.  

Arkitekt Bruno Viuf Larsen gennemgik to projekter vedr. restaurering af Tyrsted Kirke, et oprindeligt projekt til i 
knap 2 mio. og et udvidet projekt til godt 3 mio. Det er fra MR udbredt tilslutning til at vi går videre med det 
udvidede projekt. Det tages snarest kontakt til provstiet for at forelægge det ændrede projektforslag. 

3.  Meddelelse fra Steen Sørensen med ønske om at udtræde af menighedsrådet pr. 1. september 2018 på grund 
af flytning. Beslutning. 

Ønsket er imødekommet. En stor tak til Steen for hans indsats. Suppleant Henning Fogh spørges, om han kan 
indtræde i MR 

4.  Kvartalsrapport gennemgås og godkendes. Fremsendes som fil når rapporten modtages. 

Gemmegået af kassereren. Der er et pænt overskud af frie midler op mod 200.000. Godkendt. 

5.  Afsluttende budgetsamråd 5. september 2018. Vi har pligt til at møde med 1-2 folkevalgte medlemmer. 
Herudover opfordres præster til at deltage. Indbydelse vedlægges som fil. Hvem deltager fra os? 

Søren Peter og Jann deltager. 

6.  Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth kirke på følgende datoer: 19.8. (Hanne) + 2.9. (Søren P.) + 16.9. (Egon) + 
30.9. (Leo) + 14.10. (Jeanette ) + 28.10. (Thomas?) + 4.11.? Tjek kalenderen og meld dig gerne. 

7.  Kirkefrokost den 26.8. Hvem hjælper denne dag? 

Joan, Tage 

8.  Præsteboligbyggeri. Orientering. 

Skrider planmæssigt plan. Påregnes færdig ca. 1.10. 

9.  Meddelelser: 
a. Formand. Sensommerudflugt 2. sept., tilladelse til at overdrage et areal til lyskryds v. Bjerrevej, 
formandsudvalgsmøde i provstiet, indbydelse fra Thomas medsendes referatet.  
     
b. Præsterne. 
Karen: bestyrelsesmøde i Skole-Kirkesamarb. og aktiviteter i det regi.  
Jesper: Udflugt for provstiets præster til Berlin. 
Jens Peder: ”månedens salme” som punkt til næste møde.   



 
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg.  
Ole: lakering færdig af diverse døre, kapelgulvet i Uth malet, diget i Uth skal repareres, småskader i murværk 
skal repareres. Egon: nyt stof til katafalken. 
 
d. Præstegårdsudvalg. 
Hanne: Små udbedringer i Sejet, evt. flagstang på dagsordenen næste gang. I sognehuset monteres evt. 
solafskærmning for de store vinduer. Kontoret flyttet tilbage. 
 
e. Vidensudvalg. 
- 
 
f. Aktivitetsudvalg. 
- 
 
g. Kontaktperson. 
- 
 
h. Kasserer. 
- 
 
i. Kirkeværge. 
- 
 
j. Personalerepræsentant. 
Ilse: der er et ønske om koldt vand i personalestuen. Undersøge muligheden for cooler.  
 
k. Andre udvalg/personer. 
Leo: Deltog i årsmødet som delegeret. Fremhæver to interessante debatter: 1. Om unges tilknytning til kirken, 
2. ændring i system om provstevalg. Desuden om gudstjenestens liturgi. 
 
10. Eventuelt. 
HEREFTER LUKKET MØDE 


