Referat fra menighedsrådsmødet onsdag den 19.9.2018
Afbud: Peter Boyschau.
Ad 1. Siden sidst:
Høstgudstjeneste i Toftlund Kirke.
Provstiet har modtaget meddelelsen om reparation af fugerne i Tirslund Kirke. Ansøgning er sendt til stiftet
for godkendelse.
Vi har fået tilladelse til fældning af et stort træ på kirkegården.
Dorthe og Chr. Iver har været med Niels Lauridsen fra Provstiudvalget ude at se på projektet om ændring af
pladsen foran indgangen til kirken. Vi afventer godkendelse for igangsætning.
Ad 2. Budget 2019. Orientering fra budgetmøde:
Anne Berit orienterede vedr. budget 2019.
Ad 3. Kvartalsrapport:
Vi gennemgik kvartalsrapporten fra 1.1.2018 – 30.6.2018 og drøftede den.
Menighedsrådet godkendte den.
Ad 4. Skal vi opkræve rykker via skat:
Rykkeropkrævning via skat blev drøftet. Vi vil ikke benytte ordningen p.t.
Ad 5. Der er indhentet tilbud vedr. ur til automatisk ringning. Pris 17.900,00 kr.:
Der har været nedbrud på det automatiske ringeanlæg i Toftlund Kirke.
Tilbud på 1 stk. radiostyret hovedur er indhentet. Pris incl. montering og programmering kr. 17.900,00 excl.
moms. fra firmaet Thubalka i Vejle. Vi igangsætter udskiftningen, så klokkerne kan ringe til tiden igen.
Tilbud er vedlagt.
Ad 6. Forslag om indkøb af 50 Kirkesangbøger af 250,00 kr. stykket til Herrestedgaard:
Vi køber 50 kirkesangbøger.
Ad 7. Annoncering ved Marianne Holm Zeuthen:
Marianne har haft møde med ugeavisen vedr. priser for vores annoncering. Vi indhenter prisforslag på 2
forskellige og ser på det til næste møde.
Ad 8. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Stiftsmøde den 4.10.2018 kl. 14.30.
Minikonfirmander er i gang igen med 27 børn. Der er indkøbt nyt materiale, som er en succes.
11.11. kl. 10.30 100 året for afslutning af 1. verdens krig.
Fælles koropførelse mellem Midt Syd Kantori og Sdr. Bjert Kirkes Kor.
Strikkeklubben bugner af varer. De overvejer at sælge ud af varerne til fordel for menighedsplejen.
Der er lavet gudstjenesteplan for Arrild og Toftlund indtil sommerferie 2019.
B) Kassereren: Brev vedr. gruppelivsaftale for ansatte der er timelønnet er modtaget. Vi skal ikke foretage
os noget – det sker helt automatisk.
C) Medarbejderrepræsentanten: Svend Åge har sagt op og går på efterløn 28.9.2018.
Døren på Herrestedgaard er tit ikke låst – vi strammer op på det.
Husk at slukke for højtaleranlægget på Herrestedgaard efter brug.

Vi har mønter fra år 1200 der er fundet i 1953 i kirken. Nationalmuseet kommer og henter dem og
opbevarer dem for os.
D) Kirkeværgen: Toiletrenovering i Tirslund er ved at være færdig. Renoveringen har været plage af et
hvepsebo.
E) Kontaktperson: Dorthe afholder personalemøde 20.11.2018 med de ansatte.
F) Initiativudvalg: Samarbejdsmøde mellem kommune og kirkerne. Betty deltog og orienterede fra det
seneste møde.
Aktiviteter i Tirslund Kirke blev fremlagt for perioden 30.9.2018 til 31.5.2019.
G) Præstegårdsudvalg: Vinduer, port og dør er malet i præstegården. Det er blevet flot og billigere end
forventet. Vaskemaskinen er blevet repareret.
H) Herrestedgaardudvalg: Intet.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Møde er planlagt til den 10.10. kl. 16.00.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 9) Eventuelt:
Forslag fra Britta om samtaleemner til strikkecafe.
Kursus for menighedsråds i Løgumkloster på Refugiet i januar 2019 ligger på IT-skrivebordet.
Vi drøftede opsætning af gravkors på gravsteder. Marianne undersøger hos stiftet for igangsætning.
Underskrevet:
Inge Thyssen, Grethe Madsen, Britta Heick Hansen, Dorthe Thorgaard, Ejner Iversen, Christian Iver
Petersen, Hanne Kirstine Pedersen, Elin Ebsen Rom, Torben Steensbeck, Vagn Skøtt, Betty Fievé, Marianne
Zeuthen, Anne Berit Holm

