Referat fra Tiset Sogns menighedsrådsmøde
onsdag den 12. august 2015
Deltagere: Karsten Stær, Karin Stær, Jette Rosenberg Christiansen, Svend Erik Pedersen,
Gunhild Budde, Lone Thykjær Schmidt og Lone Helsvig Mikkelsen (referent)
Afbud: Anders Nyløkke Jørgensen
1.

Valg af mødeleder.
Karin

2.

Opfølgning på seneste referats beslutninger.
Intet at berette.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 10 Høringssvar vedr. timemodellen/togfonden
Øvrige punkter rykker.

4.

Kontaktpersonens indlæg.
Svend orienterede om den ekstra hjælp, vi har haft på kirkegården i forbindelse med
medarbejdernes ferieafvikling.

5.

Præstens indlæg.
Jette har praktikant i uge 36 og 37 og igen i uge 46 og 47.
Den 10. september er der morgensang og –vandring.
Den 17. september afholdes børnegudstjeneste.
Den 22. september er der heldagsundervisning for konfirmanderne.
Den 27. september er høstgudstjeneste med efterfølgende høstfrokost.
Den 30. september er der minikonfirmanddag.
Caféaften den 8. oktober med filmfremvisning.
Der afholdes børnegudstjeneste den 19. november.
Den 6. december er der familiegudstjeneste med efterfølgende arrangement i sognehuset.

6.

Økonomi.
Gunhild gennemgik halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet udviser et tilfredsstillende
resultat.

7.

Flisegang fra parkeringspladsen til våbenhuset.
Svend fremlagde 2 tilbud på belægning fra parkeringspladsen til våbenhuset. MHR
drøftede forslagene og konkluderede med baggrund i beløbenes størrelse contra behovet at forkaste projektet.

8.

Visionsmøde den 27. september 2015.
 Planlægning.
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Visionsmødet den 27. september i forbindelse med høstfrokosten blev planlagt.
9.

MHR-mødekalender 2016.
 Fremlæggelse af forslag.
MHR’s mødeplan for 2016 er, som følger:
Torsdag den 14. januar
Torsdag den 25. februar
Torsdag den 17. marts
Onsdag den 20. april
Torsdag den 19. maj
Onsdag den 22. juni
Torsdag den 18. august
Torsdag den 15. september
Onsdag den 26. oktober
Onsdag den 23. november
Alle mødegange kl. 18.30-21.00 med mulighed for forlængelse.

10.

Høringssvar vedr. timemodellen/togfonden.
MHR gav stikord til et høringssvar. Svend og Karsten udarbejder høringssvar på MHR’s
vegne. Der er høringsfrist 21. august.

11.

Årshjul, herunder punkter til næste møde.
Punkter:
Praktiske aftaler vedr. høstfrokosten
Visionsmødet 27. september
Øvrige punkter fremgår af årshjulet.

12.

Eventuelt.
Sognepræsten i Mårslet Sogn har fået nyt embede på Langeland. Der er
afskedsgudstjeneste den 16. august.
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