
Indkaldelse	til	menighedsrådsmøde	i	Tyrsted-Uth	menighedsråd	
torsdag	den	22.	november	2018	kl.	18.30	i	Sognehuset.	

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

Afbud:	Jesper,	Jens	Christian,	Jens	Peder,	Kirsten,	Bettina	

Suppleant,	Gunhild,	er	indkaldt	og	deltager.	Lene	Thomsen,	regnskabsfører	deltager	

D	A	G	S	O	R	D	E	N	

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Punkt 19 tilføjet 

2.  Behandling af kvartalsrapport for 3. kvartal 2018. Rapporten vedlægges. 

På trods af ekstraordinære lønudgifter ser kvartalsregnskabet fornuftigt ud. Ved udgang af 3. kvartal er der 
brugt 75,79% Kvartalsrapport godkendt.  

3.  Endeligt budget 2019 afleveret 15.11.2018 kl. 16.13. Godkendelse. Budget vedlægges. 

Budgettet blev godkendt. 

4.  Valg af stemmetællere til brug ved personvalg. 

5.  Valg af formand. Søren Peter valgt med 12 stemmer 

6.  Valg af næstformand. Thomas enstemmigt valgt 

7.  Valg af kirkeværge. Tage valgt 

8.  Valg af kasserer. Lissi valgt 

9.  Valg af sekretær. Jesper valgt 

10.  Valg af kontaktperson. Jann valgt 

11. Valg af daglig leder. Jesper valgt 

12. Valg af bygningskyndig. Tom Halling valgt 

13. Valg af underskriftsberettiget (sammen med formand). Næstformanden valgt 

14. Afslutning af anlægsprojekt 1. sal sognehuset. Endelig regnskab fremlægges på mødet. Udgiften på 
104.295,95 tages af frie midler jfr. provstiets godkendelse.  

15. Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth: 24.12. kl. 10 (Leo) og kl. 15.45, 25.12. kl. 10.30 (Thomas). Meld dig 
gerne.   

16. Opdeling af P-plads i Uth. Kirke- og kirkegårdsudvalget kommer med indstilling.  

Arkitekt BVL har udarbejdet et forslag, som udvalget indstiller til gudkendelse. Pris: 20.219 inc. moms. 
Rådet følger indstillingen.  

17. Indvendig istandsættelse af Tyrsted kirke. Orientering. 



Formanden for udvalget meddelte, at kunstneren endnu ikke har givet tilsagn til arkitekt om udsmykning af 
prædikestol. Projektet skrider fremad. 

18. Menighedsrådet som arbejdsgiver. God og konstruktiv dialog om arbejdsgiverrollen. Øvelse – der 
henvises til nummer 07-2018 af Menighedsrådenes blad.  

Punktet udsættes. 

19. Hjertestarter 

Grundejerforeningen Tyrstedhøj har forespurgt om samarbejde mlm kirke og grundejerforening om 
opsætning af hjertestarter. Menighedsrådet foreslår, at vi betaler 2/3 af udgiften og Tyrstedhøj grundejerf. 
1/3. 

20. Meddelelser: 
 
a. Formand. Mindede om tilmeldelse til julefrokost 
Der skal være indflytningssyn på den nye præstegård.  
Der har været formandsmøde, hvor der blev nedsat et udvalg, som kan planlægge kommende møder…. 
Der er indkøbt nye alterduge til Uth Kirke.   
  
b. Præsterne.  
Julespillet er under forberedelse.  
SKS horsens skal have ny konsulent, da en af vores konsulenter har opsagt sin stilling. 
 
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg. 
Der skal laves ny kodelås til kapelbygningen. 
 
d. Præstegårdsudvalg. Der er indkaldt til præstegårdssyn hos JP d. 28/11 15.30 
Sportsvænget kan nu sælges. Mæglere kommer med deres bud på salgspris. 
 
e. Vidensudvalg. 
Intet 
 
f. Aktivitetsudvalg. 
Vellykket foredrag ved Frederik Lindhardt i aftes. 
Børne-ungeudvalg har ændret dato for Gys og Gru til 14. juni. 
 
g. Kontaktperson. 
Intet 
 
h. Kasserer. 
Intet 
 
i. Kirkeværge. 
Intet 
 
j. Personalerepræsentant. 
Intet 
 
k. Andre udvalg/personer. 
Distriktsforeningen har været til et oplysende ’midtvejsmøde’ i Fredericia. Tage og formanden for 
distriktsforeningen deltog. Der har også været møde her i distriktet, hvor der blev talt for, at der indgås en 
fælles kontrakt om arbejdsmiljøabonnement.  



Leo oplyste, at næste udstillere i huset er ’Stentrykkerklubben’. Fernisering 2. dec. efter gudstjenesten. 
Udstillingen varer dec.-jan, feb.  
 
21. Eventuelt. 
Hanne takker for fødselsdagsgaven. Vi takker for kage. 
Gangbesværede kirkegængere efterspørger en bænk ved lågen til hovedindgangen til kirkegården. 
Udvalget tager det op med graverne for at finde en løsning. 
Der har været en del kritik af lyden ved Kåre Norge-koncert.  
 
HEREFTER LUKKET MØDE 
 


