Referat af afholdt menighedsrådsmøde onsdag den 21. august kl. 19.00
Afbud: Marianne Holm Zeuthen, Peter Boyschau og Betty Fievé
Ad 1. Siden sidst:
Vi har fået ny organist ansat. Marianne Holm Zeuthen er sygemeldt på ubestemt tid, provsten har overgivet
det til stiftet at finde en vikar.
Menighedsudflugt den 15.8. var en rigtig god dag. 30 tilmeldte.
Ad 2. Kontrol af MR adgange og rettigheder:
Godkendt, og Trine Ellemann får besked om dette.
Ad 3. Kvartalsrapport for 2. kvartal:
I forbindelse med ansættelse af organist har vi haft nogle udfordringer, og vi giver Dorthe Thorgaard et
engangsbeløb på kr. 10.000,00 i honorar.
Vi har fået kvartalsrapporten 1.1.2019 – 30.6.2019.
Ad 4. Orientering vedrørende plan for pladsen foran kirken:
Kirkegårdsudvalget orienterer om pladsen foran kirken, der er sendt ansøgning til provstiet om tilladelse til
at igangsætte det.
Ad 5. Drøftelse vedrørende arbejdsbeskrivelse for organist:
Dorthe, Britta og Grethe vil lave en arbejdsbeskrivelse.
Ad 6. Meddelelse fra:
A) Præsterne: Intet.
B) Kassereren: Vi drøftede kirkegårdsregningernes udsendelse - det førte vi til protokol den 23.1.2019.
C) Medarbejderrepræsentanten: Niels K. Lund vil gerne have en hæk plantet ved kirken i Tirslund. Vi ser på
det til kirkesyn.
D) Kirkeværgen: Intet.
E) Kontaktperson: Intet.
F) Initiativudvalg: Fin annonce med Fangekoret. Vi har nu fået lavet mobilepay, snak omkring synligheden
af dette i kirken.
G) Præstegårdsudvalg: Intet
H) Herrestedgaardudvalg: Der er blevet malet på Herrestedgaard, incl. Radiatorer. Der har været afholdt
møde med kaffedamerne.
Høstfrokost den 22. september.
I Kirke- og kirkegårdsudvalg: Udvalget har haft møde den 15. august. Vi har bedt om at komme med på
konsulentrunde.
Nyt vindue til værksted og inddækningsplade på kirketårnet bliver lavet samtidig med murerarbejde.
Rotteplage ved gravsted skulle være afhjulpet.
Datalokker bliver aflæst.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
7 Eventuelt:
Ved næste menighedsrådsmøde starter vi med kirkesyn i Tirslund Kirke kl. 16.15.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104-410 og lokalplan nr. 136-410. Begge for Erhvervsområdet
Brundtlandparken, Toftlund.
Underskrevet:
Elin Ebsen Rom, Vagn Skøtt, Torben Steensbeck, Hanne Kirstine Pedersen, Christian Iver Petersen, Ejner
Iversen, Dorthe Thorgaard, Britta Heick Hansen.

