Referat fra Tiset Sogns menighedsrådsmøde
onsdag 26. november 2014
Deltagere: Svend Erik Pedersen, Jette R. Christiansen, Gunhild Budde, Karin Stær, Freddy Alberg, Lone Schmidt, Jacob Krog Aage, og Lone Helsvig Mikkelsen (suppleant og referent)
Afbud: Anders Jørgensen (medarb.rep.)

1.

Valg af mødeleder.
Gunhild

2.

Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 11 Belysning på kirken
Resten af punkterne rykker.

3.

Opfølgning på seneste referats beslutninger.
Musikgudstjenesten den 28. december bliver kl. 16.00.

4.

Kontaktpersonens indlæg.
Der er truffet aftale med gravermedhjælperen om afholdelse af feriefridage i
vinterhalvåret.
Der blev orienteret om mulighed for vikardækning på kirkegården i spidsbelastede
perioder.

5.

Præstens indlæg.
Svend og Gunhild tovholdere på ’Syng julen ind’ arrangementet den 23. december i kirken.
Der er dåbsgudstjeneste lørdag den 17. januar 2015.
Den planlagte gudstjeneste den 24. januar 2015 aflyses.

6.

Økonomi.
Pr. 26. november udviser regnskabet et overskud.

7.

Nyt fra udvalg.
Ny hjemmeside blev fremvist. Det forventes, at den går i luften den 1. december.
Der er plantet nye træer på kirkegården.

8.

Konfirmationer.
Orientering ved præsten.

9.

Tilbud på teleslynge/højttaleranlæg til sognehuset.
 Fremlæggelse af tilbud.
Menighedsrådet drøftede tilbuddet og besluttede, at der skal anskaffes et højttaleranlæg til sognehuset. Revideret tilbud skal fremsendes. Igangsættelse snarest herefter.
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10.

Kirkebil.
 Drøftelse og eventuel beslutning af alternativ mulighed for befordring.
Oplæg ved formanden.
Alternative muligheder drøftedes, herunder brug af taxa og ordning med private biler.
Konklusionen på drøftelsen blev, at den nuværende ordning med kirkebil fortsætter i
uændret form indtil videre.

11.

Belysning på kirken.
Svend orienterede om, at provstiet - i forbindelse med energispare undersøgelser på
kirkerne - har bevilget midler til anskaffelse af ny og energibesparende belysning på Tiset kirke.

12.

Valg til de forskellige poster i menighedsrådet.
 Valg af formand.
Svend blev valgt.
 Valg af næstformand.
Lone HM blev valgt.
 Valg af kirkeværge.
Karin blev valgt.
 Valg af kasserer.
Gunhild blev valgt.
 Valg af kontaktperson.
Svend blev valgt.
 Valg af sekretær.
Lone blev valgt.
 Valg af bygningskyndig.
Per Christensen blev valgt.
Til kirkegårdsudvalget blev Jacob, Svend og Lone TH valgt.
Til præstegårdsudvalget blev Svend, Lone HM og Jacob valgt.
Til aktivitetsudvalget blev Jette, Lone TH og Lone HM valgt.
Til gudstjenesteudvalget blev Jette, Gunhild og Lone TH valgt.
Førstnævnte er formand for de enkelte udvalg.

13.
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Årshjul, herunder punkter til næste møde.
Julehyggen i forbindelse med familiegudstjenesten den 7. december drøftedes.
Punkter til mødet den 15. januar 2015:

Drøftelse af forsøgsordning med ikke at holde gudstjeneste på nogle af de søndage,
hvor Jette har fri.
Drøftelse af fremtidig håndtering af fakturaer fra håndværkere.
14.
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Eventuelt.
Det skal undersøges, om taget i præstegårdens udhus er utæt.
Der skal tages kontakt til Kalk Jarlen vedrørende afskalning på den nykalkede kirke.

