Referat af afholdt menighedsrådsmøde onsdag den 23. maj 2018 kl. 19.00 på Herrestedgaard.
Fraværende: Roze.
Ad 1 siden sidst:
Persondataforordningsloven er på plads i Toftlund/Tirslund hvad angår rettigheder og autorisationer. Dette
blev gennemgået.
Fint forløb af konfirmationerne i år, og gudstjenesten i det fri 2. pinsedag var godt besøgt.
Ad 2. Budget 2019 – se foreløbigt budget:
Trine gennemgik årsbudgettet for 2019 sammen med os. Budgetbidrag for Toftlund/Tirslund menighedsråd
CVR 62826215 afleveret den 23.5.2018 kl. 20.13.
Behandlet og godkendt.
Ad 3. Orientering fra kirkesyn:
Vi indhenter 3 tilbud på skabe til Mariannes kontor + tilbud på udskiftning af furer i Tirslund Kirke samt
renovering af toilettet ved graverhuset.
Ad 4. Minikonfirmander v/Marianne Holm Zeuthen:
Ønske om at samle minikonfirmander i et stort hold på én gang – fordelt over 10 uger. Der indkøbes en
bog, som de arbejder ud fra. Der ansættes evt. en minikonfirmand lærer.
Ad 5. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Kirkebladet uddeles fremover med Post Nord.
Marianne orienterede om ”Hele Danmarks Familieklub”, der mødes første gang i FDF Huset i Toftlund den
3.9.2018 kl. 17-19. De mødes 2 gange om måneden til leg, mad, aktiviteter og fællesskab.
Den 21.-24. maj 2020 planlægges arrangementer i forbindelse med genforeningsdagen.
B) Kassereren: Alle firmaer skal ansætte elever, incl. kirken. Vi har ikke gjort det, da vi kun skal ansætte én
på en tid, der beregnes om 0,06. Der bliver opkrævet et mindre gebyr senere.
Kirkekoret får fremover udbetalt løn som et gavekort til byens butikker. De har problemer med at få
tilknyttet en nemkonto til udbetaling af lønnen.
C) Medarbejderrepræsentanten: Tirsdag afholdes forårskoncert for børne- og voksenkor. Voksenkoret
tager på tur til Jelling. Lars skal på kursus to gang i juni 8. + 22.6. Kurserne er bevilget.
C) Kirkeværgen: Der har været kirkesyn siden sidst. Punkterne er drøftet tidligere.
E) Kontaktperson: Intet.
F) Initiativudvalg: Planlægger nye initiativer og modtager gerne forslag. Fælles sogneaften udvalgsmøde
den 6.6.2018 kl. 9.00.
G) Præstegårdsudvalg: Der er udskiftning af vinduer i præstegården – det går planmæssigt.
H) Herrestedgaardudvalg: Intet.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Nyt udvalgsmøde den 20.6.2018. De har været på tur til Hostrup, Tinglev og
Nørre Løgum Kirke for at se stenbelægninger. Meget god inspirationstur.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 6. Eventuelt:
Nye datoer for kommende menighedsrådsmøder: 7.8., 19.9., 11.10., 21.11.
Næste menighedsrådsmøde starter kl. 18.00.
Lørdag den 3.11.2018 inviterer Stiftet til Diakonidag fra kl. 9.00 – 16.00 på Herrestedgaard.

Underskrevet:
Inge Thyssen, Grethe Madsen, Britta Heick Hansen, Dorthe Thorgaard, Ejner Iversen, Hanne Kirstine
Pedersen, Torben Steensbeck, Vagn Skøtt, Anne Berit Holm, Betty Fievé, Christian Iver Petersen og
Marianne Holm Zeuthen.

