
Indkaldelse	til	menighedsrådsmøde	i	Tyrsted-Uth	menighedsråd	
tirsdag	den	13.	august	2019	kl.	18.30	i	Sognehuset.	

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

Afbud:	Bettina,	Jens	Peder,	Jens	Christian,	Joan,	Egon,	Jeanette,	Tage	

D	A	G	S	O	R	D	E	N	-	Referat	

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2.  Revisionsprotokol vedr. årsregnskab 2018 er modtaget. Behandles og underskrives på mødet. 
Revisionsprotokol vedlægges. 

Behandlet og underskrevet 

3.  Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019. Behandles og underskrives. Kvartalsrapport og budget,formål 
vedlægges. 

Behandlet og underskrevet 

4.  Invitation til afsluttende budgetsamråd 4.9.2019 modtaget. Hvem deltager fra os i budgetsamrådet?  

Lissi, Karen, Søren Peter 

Der er på budgetsamrådet valg til Projektpuljebestyrelse (læge medlemmer). Hvem er kandidat fra os? 
Invitationen vedlægges. 

Søren Peter er kandidat. 

5.  Genautorisation af MR-adgange og rettigheder. Hvem foretager denne genautorisation? Opfordring til at 
regnskabsfører eller FLØS ansvarlig foretager genautorisationen. Beslutning tages.  

Søren Peter tager kontakt til regnskabsfører om at foretage genautoritationen.  

6.  Syn er foretaget i Tyrsted og Uth kirker og på kirkegårdene. Gennemgang af synsrapporterne, der 
herefter fremsendes til Provstiet. Rapporter vedlægges. 

Ifølge Ole er er truffet aftale med håndværkere om udbedring af fejl og mangler. Skader på 
materialgården og orgelbænk afventer udvalgets afgørelse. Indvendig kalkning i Uth rykkes til min. 2021. 
Maling af maskinhus i Tyrsted forventes gjort i 2020. 

7.  Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth kirke på følgende datoer: 18.8. (Thomas) – 1.9. (Thomas) – 15.9. 
(Søren P.)  – 29.9. (Hanne) - 13.10. (Lissi) – 3.11. (Leo)? Tjek kalenderen og meld dig gerne som læser. 

8.  Kirkefrokoster på følgende datoer: 25.8. samt 27.10. Hvem vil hjælpe med kirkefrokosterne? 

25.8.: Inga og Joan? 

27.10.: Hanne og Leo 



9.  Årsmøde i forbindelse med septembermødet er besluttet. Emne: Drop-in dåb. Køreplan for årsmødet 
besluttes. 

Program: 18.00: spisning. 18.45: Formandens beretning, 19.00: Oplæg om Drop-in dåb v. Jesper med 
debat (herunder kaffe). Herefter ordinært MR-møde. 

10. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Drøftelse omkring hvordan vi får fat i flere indsamlere. 

Vi må udbrede budskabet og spørge brugerne af sognehuset. Evt. fælles morgenkaffe med sang. Notits i 
kirkebladet (udvalgets ansvar).  

11. Grøn Kirke. Principdrøftelse omkring hvordan vi kan være Grøn Kirke. Kom med input. 

Affaldshåndtering, indkøb økologisk og lokalt, miljøvenlige varer, brændstof og eldrevne maskiner. 
Optimal styring af el og varme. Solcelleanlæg. 

12. Affaldssortering i sognehuset. Der henvises til materiale udsendt til aprilmødet.  

Det besluttes at sortere i hhv. flasker/glas, pap/papir og restaffald. Tage undersøger. 

13. Meddelelser: 
, 
a. Formand. Betaling for IT-ydelser ændres. Rapporter om liturgi, autorisation mv. foreligger og kan 
læses.   
 
b. Præsterne. Karen: tak for sølvbryllupsgave, om minikonfirmander og skole-kirke samarb., kursus i NT-
bibeleventyr (15-20 delt.), planer om af udvide målgruppen til også at gælde gym./VIA. Dagnæskoret skal 
ikke bruge Uth Kirke i år til julekoncert. 
Jesper: Tak for gave til 50-året.  
 
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg. Ole: Sikring og flytning af gravsten: 18.500 kr. Genbrugssten: aftale med 
Tyrsted Stenhuggeri mod opretning af gravsten. Kalkning: 12.500 kr. 
 
d. Præstegårdsudvalg. Hanne: Sportsvænget solgt, anlægsgartner og rengøring. Port i Tyrstedlund- 
boligen. 1-årssyn indkaldes af arkitekten. Syn i sognehuset 5. sept. kl. 9.00, derefter i Sejet.   
 
e. Vidensudvalg. - 
 
f. Aktivitetsudvalg. - 
 
g. Kontaktperson/daglig leder. – APV-møde med FAR 3. okt. 13-16. 
 
h. Kasserer. – Uklart hvordan vi er forsikret ansvarsmæssigt (Lissi undersøger). 
 
i. Kirkeværge. -  
 
j. Personalerepræsentant. -  
 
k. Andre udvalg/personer. Leo deltog i sommerstafet i Vedslet (om kirkens historie). 
Karen: husk tilmelding til udflugt 1. sept. 
 
14. Eventuelt. 
 
HEREFTER LUKKET MØDE 


