Referat fra Tiset Sogns menighedsrådsmøde
onsdag den 18. marts 2015
Deltagere: Svend Erik Pedersen, Jette R. Christiansen, Karin Stær, Lone Schmidt, Lone Helsvig
Mikkelsen og Gunhild Budde
Afbud: Jacob Krog Aage og Anders Jørgensen (medarb.rep.)

1.

Valg af mødeleder.
Svend Erik

2.

Opfølgning på seneste referats beslutninger.
Aftalt møde ikke afholdt. Kalk Jarlen udeblev. Karin aftaler nyt tidspunkt i indeværende
uge.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4.

Kontaktpersonens indlæg.
Ferie skal afvikles inden for ferieåret fremover. Fremover afholdes personalemøde
halvårligt. Svend Erik indkalder snarest.

5.

Præstens indlæg.
Jette orienterede om planlagte arrangementer.

6.

Økonomi.
 Godkendelse af regnskab 2014.
Regnskabet med kr. 131.719,25 i Resultat af drift, kr. 132.100,68 i Resultatopgørelse og kr.
583.117,94 i frie midler, udkast udskrevet med følgende stempel: Tiset Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 22950517, Regnskab 2014, Udkast. Udskrevet d. 18-03-2015 16:57 er godkendt af menighedsrådet, når følgende kommentarer er indskrevet:
Rettelser: Ingen
Kommentarer (forklaringer til regnskabet):
Overskuddet på driften tkr. 132 i forhold til budget minus tkr. 1 skyldes overvejende, at realiserede lønudgifter er tkr. 115 (heraf ca. tkr. 35 på vikarkonti) under budget.
Afvigelser i forhold til budgettet i øvrigt opvejes af underdækning/overdækning.
Kassereren påser, at kommentarer indføres inden regnskabet afleveres til PU.

7.
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Konfirmationsdatoer i fremtiden.
Grundet flere konfirmander har vi fra 2018 behov for2 konfirmationsdage. Vi
fastholder traditionen med konfirmation den 1. søndag i maj. Den anden konfirmation
lægges Bededag eller Kr. Himmelfartsdag, såfremt en af disse dage ligger i ugen før

eller efter 1. søndag i maj - ellers inddrages lørdagen før 1. søndag i maj. Datoerne
meldes ud 3 år forud.
I 2017 afholdes konfirmation 1. søndag i maj, og såfremt der kan samles et hold,
lægges der også konfirmation Bededag, fredag den 12. maj. Dette som følge af et
ønske fra en gruppe forældre.
8.

Henvendelse vedr. køb eller reservation af gravsted.
 Indstilling fra kirkegårdsudvalget.
Reservation er muligt på nærmere angivne vilkår. Svend Erik sørger for det videre fornødne.

9.

Hegnet mellem præstegårdshave og sognehus.
Præstegårdsudvalget fremlægger forslag på næste møde.

10.

Årshjul, herunder punkter til næste møde.
Møde i præstegårdsudvalget med henblik på oplæg på næste møde.

11.

Eventuelt.
Intet til referat.
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