Referat fra Tiset Sogns menighedsrådsmøde
onsdag den 22. april 2015
Deltagere: Svend Erik Pedersen, Jette R. Christiansen, Karin Stær, Lone Schmidt, Gunhild
Budde og Lone Helsvig Mikkelsen (referent)
Afbud: Anders Jørgensen (medarb.rep.)

1.

Valg af mødeleder.
Jette

2.

Opfølgning på seneste referats beslutninger.
På grund af ferieafvikling har det endnu ikke været muligt at indkalde til personalemøde, men det iværksættes snarest muligt.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4.

Kontaktpersonens indlæg.
Der har været en del afløsere i kirken på grund af ferieafvikling.
Svend orienterede om henvendelse vedrørende eventuel vikardækning på kirkegården.

5.

Præstens indlæg.
Der blev orienteret om følgende:
Det gik rigtig fint med konfirmandovernatningen.
Jette holder ferie i uge 28, 29, 30 og 31.
Vedrørende konfirmationerne i 2017 har 7 forældrepar tilkendegivet, at de ønsker deres barn konfirmeret St. Bededag. MHR besluttede at imødekomme forældrenes ønske. Det betyder, at der afholdes to konfirmationsdage i 2017 henholdsvis søndag den
7. maj og St. Bededag den 12. maj.

6.

Økonomi.
Til referatet indskrives:
Årsregnskabet 2014 for Tiset Sogns menighedsråd, CVR-nr. 22950517, afleveret den 27.
marts 2015 kl. 11.08, er det regnskab, som blev behandlet og godkendt på menighedsrådsmødet den 18. marts 2015.
Der afholdes budgetmøde holdes torsdag den 7. maj kl. 17.00.

7.
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Udvendigt vedligehold af præstegård og udenoms arealer.
 Orientering ved præstegårdsudvalget.
Svend orienterede om, hvad der skal udbedres udvendigt på præstegården samt udenoms arealer omkring præstegården. Der er aftalt tilbudsgivning på reparation af præ-

stegårdens gavle, gulv på værelse i præstegården samt overliggere på udbygninger i
uge 18.
8.

Kirkesyn 2013 og 2014.
 Har vi hængepartier, vi skal have igangsat inden næste kirkesyn?
Opdateret liste fremlægges på budgetmødet 7. maj. Tovholdere Svend og Karin.

9.

Kalkning af kirken.
 Fremlæggelse af tilbud på vedligeholdelsesaftale.
Tilbud på løbende vedligeholdelse på kalkning af kirken fremlægges på mødet den 7.
maj.
Det skal forsøges at få den øst- og vestvendt væg på våbenhuset repareret inden konfirmationen. Tovholder Gunhild.

10.

Konfirmationer den 6. og 10. maj 2018.
 Beslutning af model for holddeling.
Jette fremlagde udkast til holddeling for konfirmationerne i 2018. Udkastet tiltrådt.
Holddelingen meldes snarest ud.

11.

Visionsmødet den 16. november 2014.
 Opfølgning, herunder hvad skal gennemføres og hvornår?
Der blev foretaget opfølgning, herunder aftalt indhentning af tilbud på flisegang fra
parkeringspladsen foran kirken til våbenhuset. Derudover skal det kortlægges, om der
er en bedre mulighed for at kunne høre bedeslagene i kirkerummet. Tovholder Lone.
På opfordring fra deltagere på visionsmødet besluttede menighedsrådet, at kirkens kor
medvirker ved gudstjenesterne en gang om måneden.

12.

Årshjul, herunder punkter til næste møde.
Punkter til menighedsrådet den 20. maj:
Fremlæggelse af ajourført nøgleoversigt for kirken, graverhuset og kapellet. Tovholder
Karin
Vilkår for reservation af gravsted. Tovholder Svend

13.

Eventuelt.
Der skal indkaldes suppleant til menighedsrådet. Svend tager kontakt til de to suppleanter.
Kandidatforslagene til bispevalget blev drøftet. Frist for stemmeafgivelse er den 6. maj.
Hjemmesiden drøftedes. Vi holder arbejdsmøde i forlængelse af menighedsrådsmødet
den 20. maj. Menighedsrådsmødet fastsættes til kl. 18.00-19.30.
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