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Dalo:201042022- Kl. 19,00 Btad nr.
Menilghedsrådsmøde i

konfirmandlokalet

Sange og Kaffe: Heidi

b. Sekretær

c. Præster

d. Kirkeværge

e. Kontaktperson

f. Kasserer

6. Sudgetsamråd

Side 1 af 2

Dato:2OlO4 2022 - Kl. 19.00 Blad nr.

Bo Dichmann (BD) Kristian Richardt
Møller (KRM) Heidi Sejersbøl (HS)
Jan Bang Madsen (JM) Lisbeth
Damgren (LD) Stig Kirk (SK) Peter
Thorhauge (PT) Tommy Kragh (TK)

Påskens gudstjenester var godt besøgt. De forskellige dage
blev markeret med hver deres særpræg.

iab

Stig har været til kontaktpersonmøde med
personalekonsulenten. Det kan være vanskeligt at finde
vikarer for kirkens faste medarbejdere. Vikarer. skal pga
forsikring godkendes af menighedsråd. Ttlsted
mneighedsråd bemyndiger kontaktperson og formand til at
godkende vikarer.

Er tilmeldt regnskabskursus.

Sankt. Hans: Vi mangler en til at holde båltale. (Bo)
Kaj Hartmeier vil gerne komme. KRM laver aftale om
en dato. (september)
Sogneaften 1. el.6. sept. (Peter)
Mortensaftens. Musikalsk underholdning v. Anette,
organist.

26. april er menighedsrådet inviteret budgetsamråd og
her fremlægge både igangværende projekter men
også projekter der skal i gang/ påtænkes i 2023 eller
ad åre. Tommy, Bo, Jan og Heidi deltager.

Drøftelse om brugen af sognehuset. Evt. skal vi have
udarbejdet retningslinjer for bruge.
Der nedsættes en gruppe, der laver et udkast til
retningslinjer for brug af sognehus:Jan og Bo

Menilghedsrådsmøde i

konfirmandlokalet

Sange og Heidi

lndkaldte:

Afbud: ingen

Bo Dichmann (BD) Kristian Richardt
Møller (KRM) Heidi Sejersbøt (HS)
Jan Bang Madsen (JM) Lisbeth
Damgren (LD) Stig Kirk (SK) peter
Thorhauge (PT) Tommy Kragh (TK)

Tilsted, den201042022

1: Nyt fra

a. Formand

Salmemaraton 31 . maj 2022 kl. 19. Heidi sørger for en
forfriskning.

1. juni 2022k1. 19-21

2: Referat fra sidste møde

3. Drøftelse af menighedsrådets
opgaver og mødestuktur

i 4. Valg af sekretær

5. Aktivitets kalender

Skema til forberedelse til budget er rundsendt. Budgetmøde
for MR 4. maj2o22.

opfølgning og kommentarer
Menighedsrådets referater er nu på hjemmesiden.

LD kommer med et oplæg om rammen for
menighedsrådets arbejde og menighedsrådsmøder.

LD skriver referater fra menighedsrådsmøderne
Jan løser øvrige sekretæropgaver.

7. Brug afsognehuset

8. Kommende arrangementer

lli

Beslutning

iab

10. Evt.


