Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 23. januar 2020.
Afbud: Betty Fievé og Peter Boyschau.
Ad 1. Arbejdsvilkår for ny organist. 5 dages arbejdsuge:
Punktet blev behandlet under et lukket møde.
Ad 2. Siden sidst:
Julegudstjenesterne var gode. Vi bibeholder pixibøger til børnene.
Marianne har bestilt ny printer til kontoret.
Valgkursus 27.2. kl. 18.00 – 21.00. Valgbestyrelse Toftlund, Chr. Iver, Britta og Dorthe. Valgbestyrelse
Tirslund, Anne Berit og Elin.
Samtalemøde om gudstjeneste den 19. marts kl. 19.00 – 21.00.
Ad 3. Babysalmesang på Toftegården. Bilag var vedhæftet dagsorden:
Vi foreslår, at det er 10 gange, og de 2 gange bliver på plejehjemmet, det er det, vi betaler for.
Ad 4. Drøftelse vedr. gruppen Zenobia, som har lavet noget musik i forbindelse med genforeningen, som
de optræder med. Pris 14.000,00 kr.:
Marianne taler med Zenobia om de vil spille lidt længere tid. Det er den 29. marts.
Den 4 maj om aftenen synger Midt Syd Kantori til gudstjeneste.
Ad 5. Drøftelse vedr. konto i Sydbank, som præsten har råderet over. Marianne ønsker denne over i
andet regi:
Marianne ønsker revision på konto, som er i Mariannes råderet. Der bliver flyttet en arv over fra en særskilt
konto i Danske Bank med vores CVR-Nr.
Ad 6. Status samt videre planlægning efter branden i kirken:
Afventer svar fra forsikring, om de vil dække brandskade på stof. ”Selskabet for kirkelig kunst” hjælper med
forslag til stof og farver, samt overslag over udførsel af arbejdet.
Ad 7. Gudstjeneste liturgi, ½ times debat:
Vi arbejdede i 3 grupper.
Ad 8. Meddelelser fra:
A: Præsterne: Marianne foreslår, at vi ser på, hvad vi giver kollekt til. Gudstjenesteudvalget skal tage sig af
dette.
B: Kassereren: Medarbejdere skal oplyse om afholdelse af ferie inden 1. maj.
Anne Berit læste op om samarbejdet med regnskabskontoret. Fælles regnskab – regnskabssamarbejdet i
Tønder Provsti. Vi underskrev samarbejdsaftalen.
Bilag skal udfyldes, så fyldestgørende som muligt.
Koncerten med Ann Mette Elten gik næsten lige op økonomisk.
C: Medarbejderrepræsentanten: 2 mand på kirkegården. Ukrudt gror stadigvæk. Graverne sætter lampe
op ved kapel, så vi måske kan undgå hærværk.

D: Kirkeværgen: 43 gravsteder udløber – 14 skal nedlægges.
E: Kontaktperson: Intet.
F: Inititativudvalg: Betty har været til samarbejdsmøde med Folkekirken og Tønder kommune. Næste møde
om unge og ensomhed er den 31. marts. Udflugt til Christiansfeld den 11. marts.
Sogneaftener: Niels Boesdahl: Oktober. Steffen F. Gram: November. Anisette koncert: Oktober 2021.
G: Præstegårdsudvalg: Intet.
H: Herrestedgaardudvalg: Godt team. 24 kaffedamer, Britta har haft møde med dem.
I: Kirke- og kirkegårdsudvalg: Indsendt data fra dataloggere, der er højere luftfugtighed i Tirslund Kirke.
Mekanisk luftfugter foreslås.
Rolskov El har givet 3 forslag. Vi prøver at leje en affugter.
Det bliver drøftet med fugerne i Tirslund Kirke.
J: Gudstjenesteudvalg: Intet.
9. Eventuelt:
Dårlig belysning ved Herrestedgaards parkeringsplads. Der bliver fjernet en sten af Jes.
Handelsstandsforeningen har forespurgt om de må sætte reklame op for messer og by night. Det får de lov
til.
Nye datoer for menighedsrådsmøder: 26.3. kl. 19.30
29.4., 28.5., 16.6. kl. 19.00.
Hjælperfest bliver fredag den 13. marts.
Underskrevet:
Hanne Kirstine Pedersen, Torben Steensbeck, Vagn Skøtt, Elin Ebsen Rom, Marianne Holm Zeuthen, Grethe
Madsen, Ejner Iversen, Dorthe Thorgaard, Anne Berit Holm, Inge Thyssen, Britta Heick Hansen, Christian
Iver Petersen.

