Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag d. 21.04.2021
På Teams
Afbud: Gudrun Christensen, Peter Boyschau
1. Siden sidst
Vi må åbne mere op i kirkerne fra i dag.
Toftlund 30 kirkegængere og 4 mand på pulpitur med sang.
55 uden sang. Dem der ikke vil synge, kan være 10 på Herredsstedgård.
Tirslund 10 med sang, 16 uden sang.
50 til begravelse på kirkegårdene.
2. Orientering vedr. sekretær ansættelse
Vi er orienteret om, at der er blevet ansat en ny præstesekretær, Hanne Grethe Holm.
Menighedsrådet har godkendt, at vi laver en samarbejdsaftale med Gram, Fole og Højrup
sogn.
3. Forberedelse af budget 2022
De forskellige udvalg skal lave budget 2022 klar til 20. maj. Vi drøftede om kirkerne skal
kalkes indvendig, det skal drøftes, når der kommer kirkesyn. Dorthe aftaler med provsten,
hvordan vi griber det an.
4. Orientering vedr. affugtningsanlæg til Tirslund kirke.
Affugtningsanlæg er på udvalgsmøde i provsti d. 11. maj
5. Det Sønderjyske Søndags Akademi. (Se mailen som sendes ud samtidig med
dagsordenen)
Marianne orienterede om Det Sønderjyske Søndags Akademi. Toftlund/Tirslund vil gerne
komme med 2 personer, men vi vil ikke stå i første række, hvis der er andre kirker, der har
mere brug for det.
6. Meddelelser fra:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Ad a)
Ad b)
Ad c)
Ad d)
Ad e)
Ad f)

Præsterne.
Kassereren
Medarbejderrepræsentanten.
Kirkeværgen
Kontaktpersonen.
Initiativ udvalg
Præstegårdsudvalg
Kirkegårdsudvalg
Gudstjenesteudvalg
Pastor Madsens afskedsgave er testamenteret til Toftlund Sogn
1 gravsted bliver grusbelagt – der er sendt rykkere vedr. 2 gravsteder
Niels er sygemeldt, Vesma er startet op på kirkegården
Vagn, Chr. Iver og Jes har haft et godt møde til forberedelse af budget.
Holger vil holde MUS-samtaler i maj mdr.
Koncert i Tirslund aflyst

Ad g) Kilometer opgørelse over el-bil, Marianne spørger præsteforeningen, hvad der skal
gøres.
Ad h) Der skal afholdes et kirkegårdsudvalgsmøde, hvor Vagn og Jes vil orientere om
ønsker til budget.
Ad i) Gudstjenesteudvalget skal have møde d. 27. april
7. Eventuelt
Intet
Ref.: Hanne K. Pedersen

Tillæg (mail) fra Holger Hansen:
Kære alle i Menighedsrådet.
Jeg blev lidt forvirret inden mødet i aften, da mit IT ikke ville som jeg ville.
Jeg glemte derfor at informere fra organist Lone Skovgaard – om hendes tanker om genstart
af de 3 kor.
Lone agter at starte op med ungdomskoret fra den 6. maj, hvor vi igen må forsamles 25
mand.
Hun tænker ikke, at det giver menig at starte op med spirekoret – med så få gange inden
sommerferien.
Lone er usikker om Voksenkoret – men er i kontakt med kor rådet herom.
Dette til orientering – og undskyld herfra.
Holger Hansen

