Referat af afholdt menighedsrådsmøde torsdag den 11. oktober 2018.
Afbud: Peter Boyschau og Grethe Madsen.
Ad 1. Siden sidst:
 Udflugt veloverstået for menighedsrådet og ansatte ved kirken.
 Kulturuge i Tønder kommune: Gudstjeneste med temaet Fællesskab var en stor succes.
 Kammerkorkoncert med Sjølund Kammerkor.
 Musikgudstjeneste med Midt Syd Kantori og Sdr. Bjerts Kirkekor var flot og en stor oplevelse.
 Høstgudstjenesten i Tirslund blev afholdt med fuld kirke.
 Diakonidage i stiftet 3. eller 24. november. Marianne og Grethe deltager og invitationer blev delt
ud. 3. november er i Toftlund.
 Pjece ”hvem bestemmer” udgivet af folkekirken er modtaget. Gudstjeneste udvalget gennemgår og
behandler den. Vi drøfter senere.
Ad 2. Revisionsprotokol 2017. Trine deltager i mødet:
Menighedsrådet har behandlet og godkendt revisionsprotokol 2017.
Punkt 6 tages til efterretning.
Punkt 8-12. Vi har funktionsadskillelse da både kasserer og regnskabsfører har fuldmagt til bankkonti.
Ad 3. Budget 2019:
Trine fremlagde budgettet for 2019. Menighedsrådet godkender endeligt budget for 2019.
Afleveret den 2.10.2018 kl. 13.05.
Ad 4. Drøftelse vedr. manglende betaling af regninger på kirkegården. Skal vi gruslægge. Skal stenen
fjernes. Eller hvordan skal proceduren være?:
Vi drøftede hvordan manglende betaling af regninger på kirkegården skal fungere fremover. Christian Iver
og Jes udfærdiger procedure på skrift.
Ad 5. Annoncer ved Marianne Holm Zeuthen:
Marianne fremviste 2 forskellige annoncer sort/hvide + farver og priserne på disse.
Vi fortsætter med typen i sort/hvid.
Ad 6. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Marianne har haft møde med kirkelige organisationer i sognet.
Randi Huusmann har forespurgt om udlån af vores røde messehagel til udstilling på biblioteket i en periode.
Marianne aftaler tidspunkt med hende.
Marianne har undersøgt om det er lovligt at opsætte gravkors på gravsteder indtil gravsten kommer.
Det kræver underskrift fra gravstedsindehaver. Marianne undersøger praksis hos de sogne, der anvender
dem.
B) Kassereren: Anne Berit har været på kursus i den nye ferielov.
C) Medarbejderrepræsentanten: Svend Åge er gået på efterløn og hans stilling opslås til foråret. Vikar er
ansat i 2 mdr.
Udskiftning af hækplanter ved gravstederne er i gang.
Granitforkanter ved gravsteder er igangsat.
Grandækning laves i år på net.
Hanne har afsluttet graveruddannelsen.
D) Kirkeværgen: Intet

E) Kontaktperson: Møde er aftalt.
F) Initiativudvalg: Møde er aftalt.
G) Præstegårdsudvalg: Maling af kontoret sættes i gang.
Vaskemaskine virker ikke, ny bestilles.
H) Herrestedgaardudvalg: Intet.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Møde afholdt. Datalogger er sat i gang og vi afventer aflæsning om 6 mdr.
Forkanter ved p-pladsen har givet anledning til diskussion. Mange biler kommer for tæt på og højre side af
kofangeren skrammes. Der plantes en lav plante til højre i hver p-bås. Så håber vi det kan afhjælpe
problemerne.
Markstykket ved Tirslund Kirke mod nord skal under behandling og evt. tilplantes. Vi tager punktet op
senere.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 7. Eventuelt:
Nye datoer for menighedsrådet i 2019:
23.1., 28.2., 20.3., 25.4., 15.5., 19.6.
Næste menighedsrådsmøde flyttes til den 26.11.2018.
Underskrevet:
Inge Thyssen, Betty Fievé, Anne Berit Holm, Marianne Zeuthen, Vagn Skøtt, Torben Steensbeck, Elin Ebsen
Rom, Hanne Kirstine Pedersen, Christian Iver Petersen, Ejner Iversen, Dorthe Thorgaard, Britta Heick
Hansen.

