
 

 
 
 

 

 

 

 
Referat fra møde med Tyrsted-Uth MR d. 4. november 2022 

3 sager 

 

Deltagere, Tyrsted-Uth: 

Jann Besenbacher (formand for menighedsrådet), Tage Mortensen (Kirkeværge) 

 

Deltagere, Provstiudvalg: 

Annette Bennedsgaard, Torben Busk, Sten Henriksen 

 

• Jordstykke mod Bjerrevej 
 
Menighedsrådet oplyser, at de har et ønske om selv at overtage jordstykket (areal ikke oplyst 
endnu), når forpagtningsaftalen udløber 31. december 2024. Menighedsrådet har nedsat et 
skovudvalg med henblik på, at der på arealet skal foretages skovrejsning. Menighedsrådet 
ønsker at anvende frie midler til det indledende arbejde. Menighedsrådet bedes derfor indsende 
en ansøgning til godkendelse i provstiudvalget.  
 

• P-plads ved Tyrsted Kirke 
 
Menighedsrådet oplyser, at slidlaget på p-pladsen er meget nedslidt og glat. 
Da der er tale om reparation af allerede etableret belægning på p-anlæg er menighedsrådet 
myndighed og kan blot udføre arbejdet. Provstiudvalget skal dog godkende finansieringen.  
Provstiudvalget gør ligeledes opmærksom på, at der skal etableres en lovpligtig el-ladestander 
på p-pladsen inden 1. januar 2025 jf. ladestanderbekendtgørelsen. Der er endnu intet nyt fra 
provstiet, som også afventer svar og vidensdeling fra stiftet i dette spørgsmål.  
 
 

• Toilet og kapelbygning ved Uth Kirke 
 
Menighedsrådet oplyser, at kapellet og toiletterne er i dårlig stand. Kapellet er nedlagt og 
bygningen bliver brugt af kirkegårdspersonalet til opbevaring af materiel. På baggrund af en 
borgerhenvendelse ønsker menighedsrådet, at der indrettes et handicaptoilet i forbindelse med 
renovering af toiletbygningen. Menighedsrådet har bestilt og modtaget tegninger fra VMB 
arkitekter og indhentet overslag på 241.981 kr. Projektet er ikke synsudsat på provstesyn i 2021. 
 
Næste mulige tiltag: 
 

- Udarbejd en behovsanalyse for kirkegårdene i pastoratet. Er det øverst på jeres 
prioriteringsliste? Hvad er behovet? Behov for opmagasinering?  

- Projekt og finansiering skal godkendes af provstiudvalget. Projektet skal ligeledes 
herefter godkendes af stiftsøvrigheden, da bygningen ligger inden for kirkegårdsdiget. 

- Menighedsrådet har mulighed for at ansøge om midler på budget 2024 på lige vilkår 
med de øvrige menighedsråd. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Tine Pehrson d. 08.11.22 

 


