Referat fra Tiset Sogns menighedsrådsmøde
onsdag den 25. november 2015
Deltagere: Gunhild Budde, Karsten Stær, Karin Stær, Jette Rosenberg Christiansen, Svend Erik
Pedersen, Lone Thykjær Schmidt og Lone Helsvig Mikkelsen (referent)
Afbud: Anders Nyløkke Jørgensen
1.

Valg af mødeleder.
Karsten

2.

Opfølgning på seneste referats beslutninger.
Opfølgning blev foretaget.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4.

Kontaktpersonens indlæg.
Svend har sendt svar til FAK vedr. oplæg til lønforhandling på graverstillingen. Kopi
rundsendes til det øvrige MHR.

5.

Præstens indlæg.
Tovholdere på de forskellige arrangementer i december og januar blev sat på.
Der skal indhentes tilbud på nyt bordkomfur til præstegården. Gunhild tovholder.
Svend tovholder på kupler til præstegård og sognehus.
Jette orienterede om seneste vedrørende garderobeskabene.

6.

Økonomi.
Gunhild gennemgik kvartalsrapporten pr. 30. september. Driftsregnskabet udviser et tilfredsstillende resultat.
"Tiset Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22950517, budget 2016.
Endeligt budget afleveret den 10-11-2015 kl. 10.02" jævnfør endeligt budget godkendt på
menighedsrådsmødet den 16. september 2015.

7.

Tilbud på fugning og understrygning af taget på kirken.
Punktet udskydes til mødet i januar.

8.

Hjemmeside.
Jette gav en status på hjemmesiden.
Derudover blev kordegnen tilbudt at tage på kursus i vedligeholdelse af hjemmesiden.

9.

Valg til de forskellige poster og udvalg i menighedsrådet.
 Valg af formand.
Svend blev valgt.
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 Valg af næstformand.
Karsten blev valgt.
 Valg af kirkeværge.
Karin blev valgt.
 Valg af kasserer.
Gunhild blev valgt.
 Valg af kontaktperson.
Svend blev valgt.
 Valg af sekretær.
Lone HM blev valgt.
 Valg af bygningskyndig.
Per Christensen blev valgt.
Til kirkegårdsudvalget blev Karsten, Svend og Lone TH valgt.
Til præstegårdsudvalget blev Svend, Lone HM og Karsten 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.
10.

Årshjul, herunder punkter til næste møde.
Næste møde torsdag den 14. januar kl. 18.30-21.00
Punkter:
Tilbud på fugning og understrygning af taget på kirken
Øvrige punkter ifølge årshjulet

11.

Eventuelt.
Kirkegårdsvedtægterne skal sendes ind til provstiet nu.
Der blev orienteret om brev modtaget fra Aarhus Kommune vedr. rørledning i Tiset By.
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