Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 23. september 2020
Afbud: Elin Ebsen Rom og Peter Boyschau.
Ad 1. Siden sidst:
Høstgudstjeneste i Toftlund Hallen blev fint afviklet. Vi skal have mere varme på til næste gudstjeneste i
hallen.
Ad 2. Revisionsprotokol for regnskab 2019 behandles:
Vi tager til efterretning, at vi har givet gaver for 500,00 kr. Underskud 8195,00 kr. mod budgetteret
underskud på 486.616,00 kr.
Regnskabet er godkendt.
Ad 3. Orientering fra budget samråd:
Der er nedsat en arbejdsgruppe til at se på arbejdet på kirkegårdene i provstiet – dette afsluttes september
2021. Der skal indberettes et spørgeskema inden 2. oktober.
En arbejdsgruppe skal se på turismen i Tønder Provsti.
Gennemgang af budget i sognene.
Budget skal indgives 15. november.
Valg til provstiudvalg er efterår 2021.
Ad 4. Drøftelse vedr. truck til kirkegården, vi har fået afslag på vores ansøgning fra 5% puljen, hvad gør vi
nu?:
Vi sender en ansøgning om at lease en truck. Over 36 måneder. Udgift 2.730,00 kr. pr. måned. 35.000,00 i
engangsydelse + 2.500,00 kr. Kan købes for 14.250,00 kr. efter 3-6 år.
Ad 5. Forslag fra Kirkelig Kunst vedr. knæfald. Drøftelse om det videre forløb:
Chr. Iver undersøger hvad læder til knæfald koster.
Ad 6. Drøftelse vedr. tilbud på klaver til Herrestedgaard:
Lone skal prøve at indhente 3 tilbud. Dernæst køber vi det klaver, som Lone foreslår.
Ad 7. Ejner Iversen orienterer om Hunters tilbud på affugter til Tirslund Kirke:
Ejner og Chr. Iver sammenfatter en ansøgning til Ribe Stift vedr. affugtning af Tirslund Kirke.
Ad 8. Drøftelse vedr. seniorordning til kirkegårdsleder Jes Jessen:
Lukket punkt.
Ad 9. Drøftelse vedr. valg og ekstraordinær valgforsamling i Tirslund den 7. oktober:
Vi har planlagt suppleringsvalg i Tirslund Kirke.
Ad 10. Meddelelser fra:
A Præsten: Marianne fortæller om de kommende arrangementer, og vi drøfter hvad der skal aflyses.
B Kassereren: Fra 1. januar skal vi betale negativ rente.
C Medarbejderrepræsentanten: Bente Dumstrei skal på kursus i 6 uger lige efter nytår.
D Kirkeværgen: Intet.

E Kontaktperson: Intet.
F Initiativudvalg: Der bliver aflyst mange arrangementer fra nu af og indtil sommerferien. Næste
salmestafet bliver 16. september 2021.
G Præstegårdsudvalg: Marianne henvender sig til stiftet angående undersøgelse om evt. skimmelsvamp i
soveværelset i præstegården.
H Herrestedgaardudvalg: Intet.
I Kirke- og kirkegårdsudvalg: Intet.
J Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 11. Eventuelt:
Lone må gerne prøve et elorgel, der står på De unges Hjem, for at se om det evt. kunne bruges til
gudstjenester i hallen.
Meddelelser ved gudstjenesten skal evt. flyttes til slutningen af gudstjenesten, det bliver sat på dagsorden.
Underskrevet:
Vagn Skøtt, Torben Steensbeck, Marianne Holm Zeuthen, Anne Berit Holm, Betty Fievé, Inge Thyssen,
Grethe Madsen, Britta Heick Hansen, Dorthe Thorgaard, Ejner Iversen, Christian I. Petersen, Hanne Kirstine
Pedersen.

