Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18.30 (efter årsmødet) i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud: Bettina, Hanne, Jeanette, Kirsten
D A G S O R D E N - REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af pkt. 14.
2. Budget 2019. Endelig godkendelse incl. ønsker til anlæg fremadrettet.
Budget 2019 godkendt med anlægsønske:
- indvendig kalkning af Uth Kirke 2022 (ca. 1,5 mio.)
- skovrejsning ved Tyrsted Kirke 2021 (anslået 0,5 mio.)
3. Revisionsprotokollat og revisionspåtegning vedrørende årsregnskab 2017 behandles. Vedlægges.
Gennemgået og underskrevet
4. Kaare Norge koncert den 31.10.2018. Hvem har ønske om at deltage?
13 deltager fra MR
5. Minihåndbogen 2019 kan nu bestilles. Hvem ønsker at modtage minihåndbøgen?
13 stk.
6. Inspirationsdøgn i Horsens Provsti 18.-19. januar 2019. Indbydelse m/program vedlægges. Hvem ønsker
at deltage?
Præsterne deltager, Lissi er tilmeldt. Sidste tilmelding inden 6. nov. til Søren Peter.
7. Efterårsmøde den 15.11. 2018 i Distriktsforeningen. Programmet vedlægges. Hvem ønsker at deltage?
Tage, Jens Peder, Jann, Jesper, Leo, Thomas, Søren Peter, Joan
8. Tujahække ved plader på Tyrsted kirkegård er angrebet af svamp. Erstattes af takshække? Nærmere på
mødet, hvor beslutning træffes.
Ole orienterede om udgåede tuja. Det besluttes at plante taks i stedet.
9. Genbrugssten. Aftale med Filip Møller aldrig effektueret fuldt ud. Aftalen ønskes ændret til oprettelse af
en fond. Nærmere på mødet, hvor vi debatterer hvad vi vil. Ændringsønsker vedlægges. Beslutning træffes.
Kirkegårdsudvalget indstiller, at vi udtræder at aftalen med Filip, og at det laves ny aftale med Tyrsted
Stenhuggeri. Godkendt. Kirkegårdsudvalget laver specifik skriftlig aftale med TS.
10. Montering af låsekasse med tastatur (koder) på kapeldør i Tyrsted. Til brug for bedemænd. Nærmere på
mødet, hvor også tilbud på pris fremlægges. Beslutning træffes.

Iflg. Tage har vi et tilbud på 7.933 kr. + moms. og 9.000 kr. + moms. Projektet godkendes. Udvalget
træffer beslutning om leverandør.
11. Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth. Datoer foreligger til mødet. Medbring kalender og meld dig gerne.
18.11.: Thomas, 2.12.: Søren P., 16.12.: Leo, 24.12.: kl. 10: ?, kl. 14: Jann, 15,45: ?, 25.12.: 30.12.: Leo;
6.1.: Thomas; 20.1.: Egon, 27.1.: Lissi
12. Præsteboligbyggeri. Orientering.
Jens P. er flyttet ind!
13. Indvendig istandsættelse af Tyrsted kirke. Orientering og evt. beslutninger.
Møde med arkitekt 23.10. Bl.a. om valg af bænke. Og om prædikestolens felter skal males eller forsynes
med kunst af Lise M.
14. Bankforbindelse fremadrettet
Ifm. sag om hvidvaskning afventer vi sagens udfald.
15. Meddelelser:
a. Formand.
KK siger tak for gaven, Uth Kirke bruges til gospelkoncert 8. nov., Formandsmøde 31.10.,
b. Præsterne.
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Ole orienterede om midtermarkering af parkeringsarealet ved Uth. Ole fremlægger skitser på
udvalgsmøde.
d. Præstegårdsudvalg.
e. Vidensudvalg.
f. Aktivitetsudvalg.
Foredrag af Frederik Lindhardt 21.11. kl. 19.00
g. Kontaktperson.
h. Kasserer.
Lilli og Søren Peter har fået info fra den forrige kasserer. Regnskabsfører inviteres til et kommende møde.
i. Kirkeværge.
Problemer med tændt lys.
Det er kommet nye døre til præstekontorerne.
j. Personalerepræsentant.
-

k. Andre udvalg/personer.
Dato for julefrokost: fredag 30.11.
Joan efterspørger frivillighedsfest. Et udvalg (Jens Peder, Joan) laver en liste over frivillige.
Inga og Hanne laver kirkefrokost 25.11.
15. Eventuelt.
Thomas siger tak for gave.
Randi siger tak for at vi kunne huse hende i 3 mndr. Og vi siger tak til hende.
HEREFTER LUKKET MØDE

