Referat af afholdt menighedsrådsmøde den 23.3.2017 på Herrestedgaard
Afbud: Peter Boyschau
Ad 1. Siden sidst:
Marianne er blevet gift – tillykke med det.
Gode arrangementer med pæn tilslutning. Dog vil det være fint med en bedre fordeling over en længere
periode.
Indkaldelse til provstisamråd den 6.4.17 kl. 19.00 i Skærbæk fritidscenter. Tilmelding er sket til Dorthe.
Ad 2. Godkendelse af budget 2017:
Budget 2017 er afleveret den 15.11.2016 kl. 13.53 og godkendt.
Ad 3. Godkendelse af regnskab 2016:
Trine gennemgik årsregnskabet for os. Vi drøftede det og årsregnskabet for 2016 er afleveret den 23.3.2017
kl. 20.14.
Ad 4. Tilbud om vinduer til præstegården:
Vi ansøger provstiet om at bruge driftsoverskuddet fra 2016 til 3 stk. Velux vinduer. Prisoverslag lyder på kr.
47.051,25.
Ad 5. Ansøgning fra Lars Christesen om kursus i Sverige:
Kursusafgift på kr. 4.560,00 + rejseudgifter. Marianne søger samtidig om dækning af rejseudgifter til samme
kursus. Vi bevilger det ansøgte samt rejseudgifter.
Ad 6. Børnesalmesang er aflyst denne gang p.g.a. for få tilmeldinger:
Plan for det fremtidige arbejde blev drøftet. Gudstjenesteudvalget vil mødes og tænke nye tanker og ideer
for at tiltrække børnefamilier.
Ad 7. Dato for udflugt og valg til udflugtsudvalg:
Fredag den 18.8.2017 kl. ca. 14.00. Udvalg består af Britta, Roze, Hugo og Vagn.
Ad 8. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Marianne køber garn til dåbsklude der hækles af en gruppe ældre damer. Dåbskludene
afleveres efter dåben med børnebibelen.
Marianne har undersøgt muligheden for at benytte et andet firma til at fremstille kirkebladene. Vi får et
prøvetryk og tager derefter stilling.
Alle papirer med fortrolige informationer – cpr.nr. m.m. er fremover låst inde i et skab på præstekontoret.
Sommerkoncerten i Tirslund kirke i juni er på plads.
Ny kirkesangbog har set dagens lys. Vi afventer om vi vil investere i nærmeste fremtid.
Udmeldinger af Folkekirken er dalende.
B) Kassereren: Der skal fastsættes et beløb for brug af kirken for personer, der ikke er medlem af
Folkekirken. Vi undersøger og sætter det på som et punkt til næste menighedsrådsmøde.
C) Medarbejderrepræsentanten: Al gran er fjernet på kirkegårdene og der er plads til at plante
stedmoderblomster.
D) Kirkeværgen Toftlund: Gravplads A51 ændres fra et stort gravsted med 4 pladser til to gravsteder med
to pladser. 3 gravsteder er nedlagt i Tirslund og 1 er forlænget.

7 gravsteder er nedlagt og 13 forlænget i Toftlund. 5 urne gravsteder nedlagt og 17 forlænget.
E) Kontaktperson: Kirsten (sekretær) er kommet op på 8 timer pr. uge. Marianne skal tage kontakt til
stiftets HR i forbindelse med ansættelseskontrakten.
F) Initiativudvalg: Underudvalget drøfter fremtiden for kulturcafeen.
G) Præstegårdsudvalg: Murer og Westphal vil godtgøre ca. 10.000,00 kr. i forbindelse med rotter i
præstegården p.g.a. byggefejl.
H) Kirkegårdsudvalg: Chr. Iver og Jes har været på kirkegårdskursus i Nyborg. Et rigtig godt kursus med
mange gode indlæg. Der skal være møde i kirkegårdsudvalget tirsdag den 28.3. kl. 16.00 i graverhuset.
Ad 9. Eventuelt:
Adressen på kirken og Herrestedgaard skal sættes på hjemmesiden.
Underskrevet:
Inge Thyssen, Betty Fievé, Anne Berit Holm, Marianne Zeuthen, Vagn Skøtt, Torben Steensbeck, Roze C.
Tindgard, Christian Iver Petersen, Hugo Vermund, Ejner Iversen, Grethe Madsen, Britta Heick Hansen,
Dorthe Thorgaard.

