Referat fra Tiset Sogns menighedsrådsmøde
torsdag den 15. januar 2015
Deltagere: Svend Erik Pedersen, Jette R. Christiansen, Gunhild Budde, Karin Stær, Lone
Schmidt, Anders Jørgensen (medarb.rep.) og Lone Helsvig Mikkelsen (referent)
Afbud: Jacob Krog Aage

1.

Valg af mødeleder.
Lone TS

2.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt 8 udsættes til næste møde.

3.

Opfølgning på seneste referats beslutninger.
Afskalning på kirken drøftedes. Karin, Svend og Gunhild tager et møde med Kalk Jarlen.

4.

Kontaktpersonens indlæg.
Anders skal på kursus i januar og februar måned.
Svend orienterede om henvendelse fra Jobbanken i Aarhus vedrørende ansættelse af
vikar på kirkegården i sommerferieperioden.

5.

Præstens indlæg.
Der er studiedag den 31. januar i sognehuset.
Den 5. februar er der børnegudstjeneste.
Caféaften den 18. februar i sognehuset med filmen Sorg og glæde.
Den 10.-11. april er konfirmanderne inviteret til overnatning i sognehuset.

6.

Økonomi.
 Herunder håndtering af fakturaer fra leverandører.
I forhold til fakturaer fra leverandører skal vedkommende rådsmedlem, som har kontakten til leverandøren, bede om, at der påsættes rekvirent på fakturaen, og fakturaen
udstedes umiddelbart efter arbejdets udførelse.
Derudover orienterede Gunhild om regnskabet for 2014.

7.

Konfirmation i 2017.
 Orientering v/præsten.
Menighedsrådene har modtaget biskop Kjeld Holms afgørelse vedrørende konfirmationer i Solbjerg 2017, hvori han meddeler, at han ikke agter at foretage sig yderligere i
sagen. Menighedsrådet inviterer forældrene til konfirmander 2017 fra Tiset Sogn til
møde. Invitation sendes til forældrene.

8.

Kirkegården.
 Indstilling fra kirkegårdsudvalget vedrørende vedligeholdelse af kirkegården.
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Udsat til næste møde.
9.

Vikardækning på kirkegården i spidsbelastede perioder.
 Oplæg v/formanden.
Menighedsrådet besluttede, at Svend undersøger forskellige muligheder for vikardækning på kirkegården i spidsbelastede perioder. Punktet tages op igen på et senere tidspunkt.

10.

Forsøgsordning med ikke at holde gudstjeneste på nogle af de søndage, hvor
præsten holder fri.
 Drøftelse.
Forsøgsordningen går i gang den 25. januar. Det vil komme til at dreje sig om cirka 4
søndage hen over året. Menighedsrådet besluttede, at ordningen skal evalueres efter
1 år.

11.

Sogneindsamling 2015.
Svend oplyste, at Freddy har tilbudt at stå for det i år, og det takkede menighedsrådet
ja til. Opfordring til, at andre tager over fra næste år.

12.

Årshjul, herunder punkter til næste møde.
Udsat punkt
Øvrige punkter ifølge årshjul.

13.

Eventuelt.
Svend orienterede om henvendelse fra Beder-Malling Sogn vedrørende Kend din kirke.
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