Menighedsrådsmøde torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.00.
Afbud: Peter Boyschau, Marianne Holm Zeuthen og Hanne Petersen. Jytte Thyssen er indkaldt i stedet for
Hanne.
Ad 1. Godkendelse af budget 2020:
Budget 2020 blev fremlagt af Marianne fra Fælles Regnskab.
Menighedsrådet godkender endeligt budget for 2020Afleveret den 24.10.2019 kl. 19.16.
Ad 2. Gennemgå og underskrive revisionsprotokollat:
Menighedsrådet har behandlet og godkendt revisionsprotokollat.
Vi tager til efterretning, at der har været anvendt gavekort til betaling af kormedlemmer. Fra 2020
anvender vi anden afregningsmåde.
Vi tager til efterretning, at afholdte udgifter til bespisning gennemsnitligt har været på kr. 500,00. Vi
forsvarer os med, at menighedsrådet ikke får diæter og Kristelig Dagblad.
Ad 3. Kvartalsrapport:
Vi gennemgik kvartalsrapporten fra 1.1.19 – 30.9.19 og den blev godkendt.
Vi bemærker, at der har været ekstra udgifter på kr. 32.000,00 til annoncering af ny organist.
Ad 4. Siden sidst:
Flotte arrangementer, Kirkens Korshær og Per Nielsen.
Ad 5. Gudstjeneste Liturgi (1/2 times debat, medbring menighedsrådenes blad 07 2019):
Punktet udsættes til næste møde. Medbring kortene fra menighedsrådenes blad nr. 7, 2019.
Ad 6. Status på organistansættelse:
Ny organist har underskrevet ansættelseskontrakt. Lone Skovgaard er ansat pr. 1.12.2019.
Ad 7. Status på pladsen foran kirken:
Anlægget er lavet og vi tager kontakt til provstiudvalget vedr. anlægsbuddet på kr. 200.000,00 som var
bevilget i 2019.
Ad 8. Brand i kirken:
Regning fra skadesservice kr. 24.000,00 er kommet. Det er meldt til forsikringen. En del af knæfaldet har
taget skade, og skal ombetrækkes. Vi tager kontakt til provsten for at høre om, hvordan vi forholder os
n.h.t. anden farvevalg på betræk samt betaling for udbedring af skaden + forsikringsselskab.
Ad 9. Orientering fra konsulentrunden:
Vi har ikke fået referat vedr. konsulentrunden, derfor afventer vi.
Ad 10. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Hilsen fra Marianne. Der er startet 27 minikonfirmander. De er glade, søde og interesserede.
B) Kassereren: Intet.

C) Medarbejderrepræsentanten: Grand dækning er startet i mandags. De udarbejder nye metoder i år for
at undgå slid i knæ og ryg.
Forsøg med palmeolie i den 7-armede lysestage på alteret er i sat i gang, for ikke at sode så meget, som
med stearinlys.
Regninger for 2019 er sendt ud, 43 fornyelser i Toftlund, 1 fornyelse i Tirslund.
D) Kirkeværgen: Niels har fået hækplanter hjem til plantning i Tirslund.
E) Kontaktperson: Personalemøde den 22.11.2019.
F) Initiativudvalg: Anne Mette Elten den 25.11. og 1.12. Midtlandskoret. Udvalget har haft travlt.
G) Præstegårdsudvalg: Intet
H) Herrestedgaardudvalg: Intet.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Møde den 30.10.2019
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 11. Eventuelt:
Anne Berit har bestilt ekstra indkøbskort til Brugsen.
Der er menighedsrådsvalg i 2020. 1. orienteringsmøde vedr. valg for hele menigheden er tirsdag den
12.5.2020. Der afholdes valgforsamling den 15.9.2020 hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Evt.
afstemningsvalg er den 17.11.20.
Vi afholder fælles orienteringsmøde for Toftlund og Tirslund menighedsråd tirsdag den 12.5.2020 på
Herrestedgaard.
Underskrevet: Inge Thyssen, Betty Fievé, Anne Berit Holm, Vagn Skøtt, Elin Ebsen Rom, Torben Steensbeck,
Christian Iver Petersen, Ejner Iversen, Jytte Thyssen, Dorthe Thorgaard, Britta Heick Hansen, Grethe
Madsen.

