Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
onsdag den 16. januar 2019 kl. 18.30 i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud: Bettina, Lissi, Jann
D A G S O R D E N - REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Valg af forslag til delegerede til årsmødet i Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer 10.-12. maj
2019. Forslag meddeles Distriktsforeningen, hvor det endelig valg af delerede foretages på
generalforsamlingen, som afholdes 31. januar 2019. Tilmelding til nævnte generalforsamling 31.1. Tjek
kalenderen.
Forslag til delegerede: Egon, Inga (1. prioritet) og medlemmer af Distriktsforeningens bestyrelse.
Tilmelding til generalforsamlingen 31.1.: Hanne, Jens Christian, Jens Peder, Tage, Leo, Egon, Inga, Søren
Peter.
3. Hjertestarter til placering ved sognehuset. Nye informationer i sagen – bl.a. ny samarbejdspartner.
Nærmere på mødet. Beslutning tages.
Grundejerforeningerne Tofteparken + Tyrstedhøj tilbyder fælles finansiering af hjertestarter.
Godkendt. Tage er ansvarlig.
4. Folkekirkens Nødhjælp afholder landsindsamling søndag den 10. marts 2019. Nedsættelse/genvalg af
udvalg foretages.
Udvalg: Joan, Jeanette, Leo, Egon, Søren Peter.
5. Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR). Nærmere orientering heromkring på mødet – herunder hvad
vi kan bruge FAR til. Der kan tegnes abonnementsordning. Skal vi tilmelde os? Der kan læses yderligere på
www.kirketrivsel.dk. Beslutning tages.
Vi vælger at tegne stort abonnement til 10.000, som indbefatter mulighed for kursusdag. Jens Peder og
Jesper har ansvar for kontakt mv.
6. Kontering af fortæring – både udgifter og indtægter. Hvordan ønsker vi konteringen – på
enkeltarrangementer eller samlet? Beslutning tages.
Vi har tidligere besluttet, at der skal være én konto. For at gøre det lettest muligt for alle der konterer.
Vi skal have lavet en opdateret kontoplan til ophængning i sognehuset. Skal ske gennem kassereren.
7. WIFI i sognehuset. Hvordan fungerer det? Såfremt der skal ske yderligere – hvem tager ansvaret?
Beslutning.
Der nedsættes udvalg til at undersøge mulighederne: Vidensudvalget!

8. Opsættelse af stenbænk ved indgangen til Tyrsted kirke. Forslag er modtaget inkl. pris. Fremlægges på
mødet. Ved samme lejlighed forslag om nedtagning af informationsstander. I stedet opsættelse mindre
informationstavle på kapelbygning – både i Tyrsted og Uth. Beslutning tages.
Udvalget overvejer bænk al a københavnerbænk.
9. Indvendig istandsættelse af Tyrsted kirke. Orientering. Beslutninger kan tages.
Tage orienterede om at arkitekten deltager i næste MR-møde med detaljer om projektet. Beslutning
afventer.
10. Spisning skærtorsdag den 18. april. Hvem vil hjælpe med arrangementet?
Asger og Joan (2).
11. Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth kirke på følgende datoer: 10.2. (Hanne) – 3.3. (Jeanette) – 17.3.
(Søren Peter) – 31.3. (Leo) – 14.4. (Leo) – 18.4. () – 21.4. (Egon) Tjek kalenderen og meld dig gerne.
12. Kirkefrokost den 24.februar og 28. april. Hvem melder sig som hjælpere?
24.2. Tage og Hanne (m. fernisering), 28.4. Joan (2) og Leo
13. Meddelelser:
a. Formand.
Provstidøgn den kommende weekend, formandsmøde 6. februar om kirkegårdssamarbejde.
b. Præsterne.
Karen: Ny ansat i Skole-Kirkesamarbejdet. Kyndelmissegudstj. med konfirmander 6.2.
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Ole: Granitstolper og kæde til Uth bestilt.
d. Præstegårdsudvalg.
e. Vidensudvalg.
Jens Peder: Overveje ny hjemmeside. Evt. Dansk Kirkelig Mediecenters tilbud.
Udvalg: Tage, Karen (tovholder), Mette/Marianne.
f. Aktivitetsudvalg.
Foredrag med Jens Blendstrup 13. marts kl. 19.
g. Kontaktperson.
h. Kasserer.
i. Kirkeværge.
Låsen til kapel er bestilt.
j. Personalerepræsentant.
Oprydning på 1. sal. Vidensudvalg ser på det.

Computerkabler efterses. Afventer WIFI-løsning.
Ny kaffemaskine til kaffestue anskaffes.
k. Andre udvalg/personer.
14. Eventuelt. NB: Medbring penge til gavekassen.
Husk af skriv formål på det, der lægges i fryseren.
HEREFTER LUKKET MØDE

