Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
onsdag den 24. april 2019 kl. 18.30 i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud: Jeanette, Hanne, Thomas, Tage, Bettina, Jesper
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
Formand bød velkommen og bød velkommen til ny medarbejderrepræsentant, Marianne. Dagsorden
godkendt.
2. Anlægsønsker budget 2020. Endelig behandling af anlægsønsker til budget 2020. På nuværende tidspunkt
drejer det sig om 1,6 mio. til indvendig istandsættelse af Tyrsted kirke. Beslutning.
Der er allerede modtaget 1,9 million til istandsættelse af Tyrsted Kirke. Vi mangler 1,6 mill yderligere.
Dette beløb indsendes til provstiet som anlægsønske.
3. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 behandles. Kvartalsrapport samt budget formål vedlægges.
Kvartalsrapport gennemgået af kassereren.
4. Affaldssortering i sognehuset. Der er indhentet tilbud på renovation. Nærmere på mødet. Tilbud samt
beskrivelser vedlægges. Beslutning.
Punktet udsættes til al materiale er indhentet.
5. Hjemmeside. Udvalget har været i arbejdstøjet og har indhentet tilbud, som vil blive forelagt på
menighedsrådsmødet. Udvalget ønsker at menighedsrådet tager stilling til, hvilken økonomisk ramme, der er
at arbejde videre med. Beslutning.
Udvalget har indhentet to tilbud, der over en ti-årig periode løber op i en udgift i omegnen af 100.000,DKM: 8000,- årl. inc. moms; Vielen Dank 90.000,- eks. moms
Menighedsrådet følger udvalgets indstilling om at vælge ’Vielen Dank’s tilbud, men har ikke budgetteret
med så stort et engangsbeløb. Derfor udsættes den endelige beslutning til efteråret, hvor det kan afgøres,
om der er penge i budgettet til at indgå aftale med leverandør.
6. Medarbejderhåndbogen skal opdateres. Hvem tager sig af denne opgave? Beslutning.
Opgaven overgår til daglig leder, Jesper og medarbejder rep., Marianne.
7. Arbejdet i menighedsrådet. Debat omkring arbejdet i menighedsrådet. Har jeg den post/de poster, som
jeg kunne tænke mig? Er arbejdet interessant? Er jeg engageret i arbejdet? Er vi for mange i
menighedsrådet? Etc. Etc. Etc. Generel drøftelse omkring os selv i rådet.
Kommentarer/idékatalog:
Det foreslås, at der er en mentor for nye menighedsrådsmedlemmer, så man hurtigt kommer ind i
arbejdsgang og, hvem der er i rådet.

Det er svært at vurdere, om vi er for mange, men så længe arbejdet giver mening og er sjovt – er det godt.
Opgaverne giver god mening for mange.
Hvis det er svært at hverve medlemmer, bør man søge om nedsættelse af antallet, og så må de
tilbageværende tage de udvalgsposter, der skal besættes.
Hvis man er på arbejdsmarkedet kan man ikke altid byde ind med arbejdskraft og udvalgsarbejde.
Det er vigtigt at have så mange aldersgrupper som muligt repræsenteret.
Skal man bryde strukturen op, så rådet består af færre medlemmer og udvalgene modsat suppleres med
eksterne deltagere? Formanden gør opmærksom på, at der i udvalgene er mulighed for at indkalde
bistand udefra. Tanken er værd at forfølge og er til dels virkeliggjort (mandeklub, damesalon)
Vi kan evt. arbejde videre med at ’prikke’ eventuelle nye medlemmer og derefter invitere til uforpligtende
infomøde.
Vi kan også få et programpunkt ved børnegudstj. arrangement, tirsdagsmøde, Sejet Borgerforening,
generalforsamlinger, konfirmandforældremøder mv. og fortælle om menighedsrådets arbejde og de
arrangementer, der er i kirke og sognehus.
’Systemet’ er tungt, men nok ikke mere langsommeligt end man kan forvente.
Ved næste mhr.møde nedsættes et udvalg til hvervning af nye medlemmer.
8. Meddelelser:
a. Formand.: Der afholdes møde onsdag d. 1. maj kl. 18.30 ang. anlægsønsker 2020 (Vidensudv. samt
udvalgsformænd)
Ligningsbeløb 2020 er på 4,5 mill. Udgifter 5.488.345,- Indtægter 966.212,b. Præsterne. Der har været påskeløb for børnehaven Pyramiden. Mandeklubben holder petanquearrangement
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg. På Tyrsted Kirkegår ønsker personalet at fjerne hæk ved nyanlæg mod vest.
Ny bænk opsat ved hovedindgang ved diget. Syn aftalt til 28. maj. kl 8.00 i Uth
d. Præstegårdsudvalg. Intet
e. Vidensudvalg. Intet
f. Aktivitetsudvalg. Intet
g. Kontaktperson. Intet
h. Kasserer. Intet
i. Kirkeværge. Intet
j. Personalerepræsentant. Intet
k. Andre udvalg/personer. Egon kan ikke være p-vagt d. 11. maj, der skal findes en afløser.
9. Eventuelt.
Ole takker for gave ved fødselsdag

HEREFTER LUKKET MØDE

