Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 18.30 i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud: Bettina, Jens Christian
D A G S O R D E N - Referat
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Fremlæggelse af skitseforslag på indvendig istandsættelse af Tyrsted kirke. Arkitekten deltager i mødet
og vil fremlægge skitseforslaget incl. overslag på udgifterne. Debat omkring forslaget. Beslutning tages.
Arkitekt arbejder videre med skitse til ny prædikestol. Beslutning mht. AV-udstyr træffes på kommende
MR-møde. Foreløbig projektskitse skal være færdig ultimo marts.
3. Mødedatoer for perioden maj 2019 – april 2020. Forslag vedlægges. Beslutning tages.
6. juni ændres til 11. juni. Ellers godkendt.
4. Køreplan for budgetlægning 2020 og behandling af årsregnskab 2018. Forslag vedlægges. Beslutning
tages.
Gennemgået af Søren Peter, ændring svarende til pkt. 3.
5. Indledende budgetsamråd onsdag den 6. marts 2019. Invitationen vedlægges. Hvem deltager fra os? –
beslutning.
Lissi, Søren Peter og Karen deltager.
6. Ny bænk ved kirkegårdslågen v/Tyrsted kirke. Udvalget kommer med indstilling. Beslutning tages.
Ole fremlagde udvalgets forslag. Godkendt (i sort).
7. P-vagter til konfirmationer. Følgende tidspunkter: 28.4. kl. 9.30 og 11.30 + 11.5. kl. 10.00 + 12.5. kl.
10.00 + 17.5. kl. 9.30 og 11.30 + 19.5. kl. 10.00. Mødetidspunkt 1 time før. Tjek kalenderen. Meld dig gerne
til denne praktiske og nødvendige opgave.
19.5.: Leo og Egon; 17.5.: Leo og Thomas, 12.5.: NN!, 11.5.: Jeanette og Egon, 28.4.: Ole og Søren Peter,
8. Foreløbigt årsregnskab for året 2018. Orientering.
Søren Peter orienterede.
9. Nedsættelse af udvalg til at arrangere udflugt og julefrokost. Evt. fastsættelse af datoer til afholdelse af
disse arrangementer.
Lissi, Karen, Jens Christian (?) + en fra personalet. Personaleudflugt 1. sept., juleafslutning 6. dec.
10. Hvordan går det med vore aktiviteter? Indhold – tilslutning- økonomi m.v.? Orientering og debat.
Der er generel succes på alle vores aktiviteter, med stor tilslutning.

Vi skal informere om skærtorsdagsmiddag (JH) og aflysning af kirkefrokost 28.4. (JH)
11. Meddelelser:
a. Formand. Formandsmøde primo febr., primært om kirkegårde, generalforsamling i distriksforeningen:
Inga og Egon delegeret til landsmødet. Møde om regnskabsfunktionen i provstiet: om årsafslutning,
budget og tidsfrister. 10.3.: FN-indsamling: indsamlere søges!
b. Præsterne. Påskeløb for storbørnegruppen 4. april.
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg. Opsætning af granit på Uth kirkegården foretages i marts. Utæthed i taget
ses efter.
d. Præstegårdsudvalg. Anmærkninger fra provstesyn udbedret. Garageport i præstebolig Tyrstedlund
undersøges i udvalget. Utæt ovenlysvindue i sognehuset. Inventarliste ajourføres.
e. Vidensudvalg. Oprydning på 1. sal. Wifi: kabelføringen undersøges.
f. Aktivitetsudvalg. 13.3. kl. 19: Foredrag med Jens Blendstrup
g. Kontaktperson. Medarbejdermøde 20.3. kl. 14.30.
h. Kasserer. Negative renter og gebyrer i banken skal undersøges
i. Kirkeværge. NRGi ønsker at forlænge elaftale. Ansøgning om hjertestarter indsendes til Trygfonden.
Kodelås installeret på kapeldøren.
j. Personalerepræsentant. Husk at slå alarm til.
k. Andre udvalg/personer. Udvalg til ny hjemmeside arbejder på sagen. Ny udstilling og fernisering den
kommende søndag.
12. Eventuelt. Tak fra Grethe for gave.
HEREFTER LUKKET MØDE

