Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
onsdag den 18. september 2019 kl. 18.30 (efter årsmøde) i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud: Lissi, Jens Christian,
D A G S O R D E N - Referat
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Budgetsamråd – budget 2020 har været afholdt. Orientering herfra. Provstiets udmelding vedr. budget
2020 vedlægges.
Søren Peter refererede fra budgetsamrådet. Vi er stillet en ekstra bevilling på 1.500.000 til istandsættelse
af Tyrsted Kirke i udsigt.
3. Indvendig istandsættelse af Tyrsted kirke. Vi er af provstiet blevet tildelt yderligere anlægsmidler (dog
med et lille forbehold – læs udmeldingen under punkt 2). Det videre forløb i projektet aftales. Beslutning
tages.
Projektet er sendt videre til Stiftet. Udvalget sætter gang i processen (Tage indkalder).
4. Ansøgning vedr. lån af kirke 2 gange månedligt + ved højtider. Ansøgning modtaget fra katolskkaldæiske/irakiske menighed i Horsens. Nærmere på mødet, hvor beslutning tages.
Jens Peder undersøger om der kan findes en fælles løsning på provstiplan. Vi kan således ikke
umiddelbart stille kirken til rådighed. Søren Peter svarer.
5. Temaaften om valg til menighedsråd den 9.10. kl. 17.00 – 19.00. Indbyder Horsens Provsti. Hvem
deltager denne aften. Indbydelse vedlægges.
Ole, Jeanette, Jann
6. APV. Orientering fra udvalget. Debat. Evt. nødvendige beslutninger træffes. APV mødet med FAR,
ansatte og menighedssrådet finder sted den 4. oktober kl. 13.00. Hvem deltager fra rådet?
Frokost kl. 12.00: Søren Peter, Thomas, Jann, Jeanette (ikke frokost). Stadig mulighed for tilmelding via
email.
7. Syn er foretaget på Søndermarksvej 2, Sejet samt Sognehuset. Gennemgang af synsrapporterne, der
herefter fremsendes til Provstiet. Synsrapporter vedlægges.
Hanne fremlagde rapporterne. Det skal undersøges, om kirkegårdspersonalet kan stå for renholdelse og
klipning af hæk. Og renholdelse af gårdsplads og fortov. Og hvor mange timer det kræver ekstra.
Ny vandhane i køkkenet i sognehuset. Problemer med vandet. Vægge og træværk i sognehuset skal
males, fuger under alle vinduer skal skiftes. Desuden maling af maskinhus. Solafskærmning i salenes
vinduer opgives.

8. Den årlige udflugt. Skal den fortsætte som hidtil? Skal der ændres til noget andet? Hvem skal deltage?
Hvad mener personalet? Vi tager en generel debat omkring udflugten og træffer en beslutning.
Næste år har vi en fælles oplevelse af kortere varighed, fx teater og middag (evt. uden ægtefæller). Hver
andet år udflugt som hidtil (dvs. med ægtefæller).
9. Bogen ”Jesus” skrevet af Kasper Bro Larsen. Bogen er tidligere udleveret. Læs venligst kapitlet ”Jagten på
den historiske Jesus” side 6-20. Vi tager en snak om dette kapitel på mødet.
Udsat.
10. Meddelelser:
a. Formand.
Det skal ansættes ny regnskabsfører
b. Præsterne.
Jesus på Fængslet er under afvikling, Jens Peder har 1. klasser med matematik i kirken, Jesper og Jens
Peder har udskolingsprojekt om helvede.
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Ole: Ny ringemotor i Tyrsted (16.500 ex moms). Malerarbejde på kapel i gang.
d. Præstegårdsudvalg.
1-års syn i Tyrstedlund, 2.10. fra kl. 11.00. Undersøge konsekvenser af væltet lastbil.
e. Vidensudvalg.
f. Aktivitetsudvalg.
Jeanette Varberg holder foredrag 24. okt.
g. Kontaktperson/daglig leder.
h. Kasserer.
i. Kirkeværge.
Nyt WiFi i sognehuset. Senderen i store sal sidder i billedet. Skal flyttes.
Hjertestarter opsat. Skal anmeldes til falck-systemet.
j. Personalerepræsentant.
Bænken er gået i stykker. Fjernes. Ilse vil gerne finde en ny. Midlertidig løsning er bænken uden for
frokoststuen. Det indkøbes en ny. Hanne kontakter Ilse.
k. Andre udvalg/personer.
Leo: Ny udstilling af Torben Henriksen. Sept.-Nov.
11. Eventuelt.
HEREFTER LUKKET MØDE

