Referat fra Tiset Sogns menighedsrådsmøde
torsdag den 23. oktober 2014
Deltagere: Svend Erik Pedersen, Gunhild Budde, Karin Stær, Freddy Alberg, Lone Schmidt,
Jacob Krog Aage, og Lone Helsvig Mikkelsen (suppleant og referent)
Afbud: Jette R. Christiansen og Anders Jørgensen (medarb.rep.)

1.

Valg af mødeleder.
Freddy

2.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt 8 udsættes til næste møde.
Resten af punkterne rykker.

3.

Opfølgning på referatets beslutninger.
Det nye oliefyr er i gang med at blive installeret i graverboligen.
Menighedsrådsformanden har møde med leverandør vedrørende lydanlæg til sognehuset den 24. oktober.
Menighedsrådsformanden sørger for, at MHR modtager en skriftlig bekræftelse på, at
provstiet dækker udgifterne til reetablering af vestdiget.

4.

Kontaktpersonens indlæg.
Kontaktpersonen gav en kort orientering om mindre detaljer.

5.

Præstens indlæg.
Udgår.

6.

Økonomi.
Kassereren gennemgik regnskabet for perioden 1. januar – 30. september 2014 og svarede på opklarende spørgsmål. MHR konkluderede, at regnskabet udviser for perioden
et tilfredsstillende resultat.
I forhold til budgetforslaget for 2015 kunne kassereren konstatere, at der ikke er foretaget nævneværdige ændringer i forhold til det senest gennemgået budgetforslag.
MHR besluttede at gøre budgetforslaget til sit endelige budget for 2015 til fremsendelse til provstiet.

7.

Nyt fra udvalg.
Sognehusudvalget har holdt møde den 9. oktober. Der skal planlægges med en arbejdsdag, hvor der blandt andet skal sættes mærkater på køkkenskabene.
Jacob orienterede på kirkegårdsudvalgets vegne om udbedring af diverse ting på kirkegården, herunder fældning af træer og vedligeholdelse af gravsteder.
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8.

Julegudstjenester.
Gudstjenester i julen 2014 i Tiset Kirke er, som følger:
Søndag den 21. december 4. søndag i advent kl. 10.00.
Tirsdag den 23. december Lille juleaften - vi synger julen ind kl. 17.00 (Solbjerg Lokalcenter kl. 10.30).
Onsdag den 24. december Juleaften kl. 15.00 og kl. 23.30.
Torsdag den 25. december Juledag kl. 10.00.
Fredag den 26. december 2. juledag – ingen gudstjeneste.
Søndag den 28. december Julesøndag – vi undersøger, om det er muligt at afholde musikgudstjeneste kl. 16.00.
Torsdag den 1. januar Nytårsdag kl. 14.30.

9.

Visionsmøde den 16. november 2014.
 Planlægning.
På visionsmødet søndag den 16. november i forlængelse af gudstjenesten skal der redegøres for sidste års regnskab og det kommende års budget, ligesom der skal aflægges beretning om menighedsrådets arbejde i det forløbne år. Samtidig skal der orienteres om kommende aktiviteter i 2015.
Visionsmødet foregår i sognehuset.

10.

Kirkedige.
 Orientering.
Intet at berette, udover at arbejdet med genetableringen af diget er i gang.

11.

Årshjul, herunder punkter til næste møde.
Årshjulet for de kommende måneder gennemgået.
Punkter til MHR-mødet den 26. november:
Kirkebil herunder drøftelse og eventuel beslutning af alternativ mulighed
Konfirmationsdatoer i fremtiden
Indstilling fra kirkegårdsudvalget vedrørende standard for kirkegården

12.

Eventuelt.
Freddy opfordrede til, at MHR overvejer at planlægge med lidt flere frokoster hen over
året for menigheden.

194

