Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd
torsdag den 11. juni 2020 kl. 18.30 i Sognehuset.
-----------------------------------------------------------------------------------------Afbud:
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Årsregnskab. Gennemgang og endelig godkendelse af regnskabet. Der henvises til mail af 28.4.2020.
3. Ændring af menighedsrådsstruktur, både med hensyn til samlet antal samt fordelingen af valgte
medlemmer i hhv. Tyrsted og Uth. Endelig godkendelse foretages. Der henvises til mailkorrespondance.
4. Afslutning af byggeregnskab på præsteboligen Tyrstedlund 9. Nærmere på mødet, hvor
afslutningsforslaget fremlægges.
5. I henhold til årsregnskab 2019 andrager de frie midler ca. tkr. 560. Hertil lægges tkr. 200, såfremt
byggeregnskab på Tyrstedlund 9 godkendes (punkt 4) som fremlagt. Beslutning om hvad disse frie midler
ønskes anvendt til. Der vil fra Vidensudvalget blive fremlagt forslag.
6. Budget 2021. Behandling og godkendelse af foreløbigt budget. Nærmere på mødet omkring procedure.
Vedlægges som fil.
7. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020. Behandles og godkendes. Vedlægges som fil.
8. Malerarbejde på sognehus og m.v. Igangsætning af arbejdet nu? Hvor meget igangsættes på nuværende
tidspunkt? Modtaget tilbud fra september 2019 vedlægges som fil.
9. Kirkegården. Fastsættelse af priser på plader og fællesplæne behandles og beslutning tages. Nærmere
på mødet.
10. Etablering af bed v/Tyrsted kirke (indhakket ved våbenhuset). Behandles og beslutning tages. Nærmere
på mødet.
11. Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth kirke frem til næste kirkeblad ultimo august. 14.6. – 21.6. – 28.6. –
5.7. – 12.7. – 19.7. kl. 17.00 – 26.7. kl. 19.00 – 2.8. Er tidspunkt ikke nævnt er det kl. 10.30. Yderligere
tjenester i august nævnes på mødet.
12. Corona: Debat og beslutning på antal til gudstjenester – specielt hvor mange der må være i dåbsfølger.
Debat og beslutninger vedr. de sidste nye oplysninger fra regeringen m.v. Nærmere på mødet.
13. Grøn pulje i provstiet. Hvordan er vores holdning til dette. Nærmere på mødet, hvor der tages en debat.
14. Bogen Jesus. Læs kapitel 4 Forbrydelsen – side 40-49. Vi tager en snak om kapitlet.
15. Meddelelser:
a. Formand.
b. Præsterne.

c. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
d. Præstegårdsudvalg.
e. Vidensudvalg.
f. Aktivitetsudvalg.
g. Kontaktperson/daglig leder.
h. Kasserer.
i. Kirkeværge.
j. Personalerepræsentant.
k. Andre udvalg/personer.
16. Eventuelt.
HEREFTER LUKKET MØDE

