Referat af afholdt menighedsrådsmøde den 13.9.2017.
Ingen fraværende.
Afholdt kirkesyn ved Tirslund og Toftlund kirker og syn af præstegården
Ad 1. Siden sidst: Ved Budgetsamrådsmødet i Toftlund var der mange deltagere, ligesom til det offentlige
møde i forbindelse med valg til Provstiudvalget i Agerskov.
Ad 2. Budget 2018: For Toftlund-Tirslund sogn er følgende besluttet:
Godkendt driftsbevilling kr. 3.559.018,00.
Heraf finansiering ved egne midler: Kr. 105.733,-.
I alt finansieres kr. 3.453.285,- i ligningsmidler til drift.
Godkendt anlægsbevilling til ønsker på bilag 6: Kr. 300.000,-.
I alt finansieres kr. 0,- i ligningsmidler til anlæg.
Godkendt anlægsønske kan finansieres ved egne midler i Ribe Stift kr. 300.000,Ad 3. 500 års reformation. Et folkemøde i Ribe 12.-15.10.17 v/Marianne: Minikonfirmanderne tager med
Marianne til Ribe lørdag den 14.10.17. Der er udgivet en bog i forbindelse med hele arrangementet. Mange
tilbud til 4 dage.
Ad 4. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Der var 26 til kom og syng med, strikkeklubben har stor aktivitet med dåbsklude, hvor 8-10
damer mødes. De går i gang med hæklet/strikket julepynt til kirken og Herrestedgaard.
Minikonfirmander er i gang. 2 hold med 11 på hver.
Enlige mænd har været på tur til Damgaard Mølle. Klubben kommer med i en bog ”Kirker på landet”.
Marianne og Lars har været på et godt kursus i Sverige. De fortæller mere om det senere.
B) Kassereren: Kvartalsrapporten blev gennemgået. Administratorrollen hos Skovbo Data er tildelt Trine.
Lars bevilges 5 nye skjorter til koret.
C) Medarbejderrepræsentanten: Intet.
D) Kirkeværgen: Intet.
E) Kontaktperson: Vi undersøger muligheden for afholdelse af et førstehjælpskursus for personalet.
F) Initiativudvalg: Fællesmøde er afholdt. Nye kommende sogneaftner. Salmestafet den 21.9.2017.
G) Præstegårdsudvalg: Nye loftsvinduer er sat i, vi afventer rapport vedr. energimærkning af præstegården.
Tilbud på nye vinduer og døre indhentes.
H) Herrestedgaardudvalg: Vi afventer, at den nye hoveddør isættes.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Møde afholdt: Forslag til ændring af kirkegårdsvedtægt godkendt med
rettelse.
Skitse vedr. arealet ud for våbenhuset, udleveret og diskuteret. Et projekt med lidt blomsterbede og fast
bund under et par bænke. Hvor der på bagsiden kan sættes særlige sten. Et projekt, der koste ca. 50.000,00
med belægning, borde og bænke.
I præstegårdshaven kan vi bare fortsætte med lidt fornyelse. Langs Tjørnevej ændres beplantningen til
bøgepur.
Diverse: Vi begynder med at justere taks ned i højde i randbeplantningen ved urnegravstederne. I Tirslund
sættes granitkant rundt om græsarealet i fællesgraven. Der bestilles 5 QR koder til at placere forskelllige
steder ved gravsteder.
Der skal ændres lidt på de kuverter vi bruger af hensyn til postvæsenet.
Der har været arbejdet med APV.

Vi har bevilget kr. 10.000,00 til ny græsslåmaskine.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 5. Eventuelt: Prisen for det kommende par-terapi kursus sættes op fra 1.000,00 kr. til 1.300,00 kr. Der
skal bruges en bog til 300,00 kr. under kurset, derfor prisændringen.
Underskrevet:
Dorthe Thorgaard, Inge Thyssen, Ejner Iversen, Christian I. Petersen, Hanne K. Pedersen, Torben
Steensbeck, Vagn Skøtt, Roze C. Tindgard, Peter Boyschau, Betty Fievé, Marianne Zeuthen, Anne Berit
Holm, Grethe Madsen.

