Tiset Sogn – menighedsrådsmøde

Mødedeltagere:
Jette Rosenberg Christiansen
Freddy Alberg
Svend Erik Pedersen
Karen Astrup
Kirsten Frisgaard
Thorkild Boier
Pia Samsing
Gunner Christensen
Anna Johnsen
Pkt.
1.
2.
3.
4.

Dagsorden
Indledning og refleksion (o)
Godkendelse af dagsorden (b)
Opfølgning på referat (b)
Fra formandens skrivebord (o)
• Indvendig kirkekalkning

•
•
•

Rullegardiner i kirken
Renovering af altertavle
Udviklingskonsulent

5.

P-plads ved kirken

6.

Indsamlinger i kirken

7.

Orientering fra:
• Kirkegårdsudvalg (o)
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Afbud:

x
Referat
Mødet indledtes med ”I går var hveden moden”
Dagsorden godkendt

Krucifiks
Kraftstik
Lysekroner mv.
Prædikestol
Vi anmoder om bistand fra
kirkegårdsudviklingskonsulent Pernille Laursen

SEP har indsendt forslag til kommunen. Endvidere vil vi
(SEP) anmode om hastighedsbegrænsning i svinget op
forbi kirken.
Liste for indsamlinger i Tiset Kirke udleveret og
godkendt. Vedlægges referat. Præst og kirketjener
optæller efter hver gudstjeneste. Der indkøbes en ny,
aflåselig kirkebøsse, og indsamlinger starter når kirken
tages i brug efter indvendig kalkning.
Kirkegårdsudvalg: afholder møde i nær fremtid.

•

Aktivitetsudvalg (o)

Aktivitetsudvalg: Den nye folder blev udleveret

•

Sognehusudvalg (o)

Sognehusudvalg: Intet nyt

•

Økonomiudvalg (o)

Økonomiudvalg: Orientering om den eksisterende
konteringsplan.
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8.

Kirkeværgens indlæg (o)

9.

Kontaktpersonens indlæg (o)

10.

Præstens indlæg (o)

11.

Kommende arrangementer og
opdatering af årshjul (o)

12.

Evt.
Møde i liturgiudvalg aftales

15.01.2020

I uge 4 kommer Per Dich Træpleje og ser nærmere på
kastanjetræerne på nordsiden af kirken.
7. .januar var Graver og Kirkeværge til netværksmøde i
Holme Sognegård
Kontaktpersonen har været til fyraftensmøde vedr.
Fælles vikartakster sammen med de øvrige
kontaktpersoner i provstiet.
I forbindelse med kordegnens fratræden overgår
personregistreringen til PersonSyd i Ravnsbjerg pr.
1.2.2020
Vi undersøger, hvordan vi bedst opbevarer
messehaglerne fremover.
Årshjul opdateret.
Der ansøges om 2-årig valgperiode til
menighedsrådsvalg.
Møde i liturgiudvalget aftalt til tirsdag den 18.2. kl 0911 i sognehuset.
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