Referat af afholdt menighedsrådsmøde den 8.6.2017 kl. 19.00 på Herrestedgaard.
Afbud: Roze, Anne Berit og Peter.
Ad 1. Siden sidst:
Pinsearrangementer: Fin koncert i Tirslund med hyggelig stemning og friluftsgudstjenesten i Toftlund var
god med fin musik.
Dorthe orienterede om energimærkning af præstegården.
Der er provstiudvalgsmøde den 23.8.2017 med opstillingsmøde. Nærmere invitation følger.
Budgetsamrådsmødet er fastlagt til den 7.9.2017 i Toftlund. Menighedsrådsmødet den 7.9 flyttes til onsdag
den 13.9. kl. 16.00 med syn. Vi starter med syn i Tirslund kirke.
Ad 2. Ny yderdør til Herrestedgaard:
Vi vælger tilbuddet med en ny dør, der er udført i 100 % træ.
Britta arbejder videre med den endelige pris.
Ad 3. Modtagelse af telegrammer på Herrestedgaard:
Vi henstiller til, at der kan afleveres telegrammer på Herrestedgaard. De afleveres sammen med evt. små
gaver og roser ved en ”skranke” i lokalet, hvor vi sørger for at dele ud til konfirmanderne.
Ad 4. Vikarlønninger:
Dorthe undersøger, at alle vikarer for kirkesangerne får ens løn i Provstiet.
Ad 5. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Marianne har fået materiale på et prøvetryk af et evt. nyt kirkeblad. Vi afventer en pris og
tager derefter stilling til evt. skift af nyt trykkeri.
B) Kassereren: Intet.
C) Medarbejderrepræsentanten: Der blev drøftet barnedåb uden for kirketiden. Menighedsrådet henstiller
til, at dåben foretages i forbindelse med gudstjenester for ikke at trække på personalet unødigt.
D) Kirkeværgen, Toftlund: Brev sendt til 10 gravsteder fordi gravstederne mangler vedligeholdelse.
Yderligere 5 stk. holdes øje med.
E) Kontaktperson: Vi har underskrevet en lokallønsaftale med 3F, så alle får efter de gældende regler.
F) Initiativudvalg: Grethe har været i Kvaglund for at se, hvad de gør i deres sprogcafé. Der er aftalt nyt
møde efter sommerferien for at lægge fremtidige planer.
G) Præstegårdsudvalg: Grethe rykker for vinduer.
H) Herrestedgaard: Intet.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Der har været møde i udvalget og Jes tager kontakt til Anne Grethe Petersen
fra lokal historisk arkiv for at få hjælp til at udpege de bevaringsværdige sten. Forslag om at udlægge et lille
areal med græs ud for indgangen til kirken. Der er arrangeret en inspirationstur den 27.6. kl. 17 for udvalget
til Hjordkær Kirke for at se, hvordan gravsteder ser ud når hækken foran gravstedet er fjernet og i stedet
nedlagt en granitkantsten.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 6. Eventuelt:
Niels tilføjes i kirkebladet som medarbejderrepræsentant.

Underskrevet: Inge Thyssen, Betty Fievé, Vagn Skøtt, Marianne Zeuthen, Torben Steensbeck, Chistian Iver
Petersen, Ejnar Iversen, Hugo Vermund, Dorthe Thorgaard, Britta Heick Hansen, Grethe Madsen

