
Blad nr. 1 
 

Medlemmer af Tulstrup menighedsråd og medarbejderrepræsentant indkaldes og 
suppleanter indbydes til menighedsrådsmøde i Tulstrup Præstegård Præstebakken 
8680 Ry torsdag den 27/8 2020 kl. 19.00. 
 

TULSTRUP 
MENIGHEDSRÅD 

Dato: 2020.08.27  

Menighedsrådsmøde Formandens initialer: 

      Kl. 19.00 i  
Tulstrup Præstegård  

 

Dagsorden Beslutning 

Pkt. 59 
Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

Pkt. 60 

Indkommet 
Der er budgetsamråd tirsdag den 8.september. Jens Peter og Elisabeth deltager. 
Else Marie og Elisabeth deltager. Hvis andre vil være med, skal I henvende jer til 
Else Marie eller Elisabeth snarest.  

Pkt. 61 
Nyt fra 
sognepræsten 

Benjamin er tilbage fra barselsorlov, og der er travlt med at forberede konfirmation 
og dåbsgudstjenester de næste to lørdage. Der er stadig Corona restriktioner. 
Derfor må vi overveje at lave forhåndstilmelding til diverse arrangementer i 
konfirmandstuen. De foranstaltninger, der hidtil har været truffet, skal antagelig 
derfor fortsætte. Vi tjekker de sidste meldinger fra ministeriet/andre myndigheder 
og drøfter situationen på det kommende fællesmøde torsdag den 10. september. 
Konfirmandundervisning starter 24. september.   
Benjamin efterlyste hjælp til traktement (øl/vand og håndmad) til 
høstgudstjenesten den 13. september. Mogens W. og Elisabeth tager sig af det. Af 
hensyn til Corona serverer vi så vidt muligt uden for i fri luft. Benjamin instruerer 
deltagerne om at holde afstand mv.    

Pkt. 62 
Nyt fra 
præstegårdsudvalg 

Der er møde næste torsdag den 3. september for at følge op på renovering af 
præsteboligen. 

Pkt. 63 
Nyt fra kirkeværge 

Indkøb af traktor 
Graver, kirkeværge og formand har været på besøg hos lokal maskinhandler. 
Bilag 01. Anders har talt med provstiet og fået oplyst, at der bør indhentes endnu 
et tilbud. Der har derfor været kontakt til en anden forhandler, som har givet et 
alternativt tilbud. I øvrigt er der enighed om, at tilbuddet i bilag 01 er rimeligt, og at 
den tilbudte maskine er egnet til formålet.  
Der har ikke været kirkesyn pga. Corona situation. Anders foreslog, at der 
arrangeres et kirkesyn snarest uden efterfølgende spisning, og han melder snarest 
en dato ud.  

Pkt. 64 
Nyt fra kontaktperson 

Else Marie orienterede om, at der er fælles medarbejderfrokost søndag den 18. 
oktober efter Gudstjenesten.  
Else Marie henviste til udkast til kommissorium, som der var opbakning til. Else 
Marie sender udkastet til Karsten Iversen med henblik på, at det udsendes som 
bilag til det førstkommende fælles menighedsrådsmøde den 10. september. 

Pkt. 65 
Nyt fra kassereren  

1. halvårsrapport Bilag 03 
Revisionsprotokollat+ påtegning til årsregnskab 2019. Bilag 04, 05 
 
Kommentarer til halvårsrapporten: Ingen. Mogens W. spurgte til beløbet på 40.000 kr., 
som er refusion af for meget betalt el til opvarmning af præstegården 3 år tilbage. 
Elisabeth spørger Birgit, hvor beløbet er bogført.  
Birgit har oplyst følgende: 
2.” Kirkebygning og sognegård:  Indtægterne er på 10.000 kr., da der blev solgt jord, der 
ikke var budgetteret med 
Udgifter, øvrig drift: Udgifterne er større end budgetteret, da våbenhuset blev kalket. 
Varmeudgifterne var også større end forventet. Det ser dog ud til at udligne sig hen over 
året. 
5. Præstebolig: Udgifter, øvrig drift: Udgifterne er større end budgetteret, da multimaskinen 
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blev betalt af de frie midler.                        
Jeg har regnet ud, hvad der ca. vil være af frie midler (opsparing) til drift pr. 31.08.: 
100.000 kr. fordelt ligeligt i præstegårdskassen og Tulstrup Kirkekasse 
Anlæg: Der er kommet 235.000 kr. ind i ligning til traktoren og 66.000 kr. til hynder”. 
 
Vi skal huske at søge midler til ønskede anlæg senest 1. april 2021. 

Jens Peter: 
Med hensyn til ønsker til budget 2021. Vi talte om det på sidste møde bl.a. i 
forbindelse med ønsker til forkyndelsespuljen og kirkesangerstilingen og erkendte, 
at vi måtte vente til ønsker i april 2021. Jeg tror også at enedes om at der ikke var 
akutte behov som krævede ønsker for året 2021.  

Pkt. 66 
Sogneblad 

Mads henviste til referatet fra redaktionsmødet den 24. august 2020 og uddybede 
dette. Han oplyste, at der er tale om planer om at udvide kommunikationen og 
som følge deraf omdøbe udvalget til et kommunikationsudvalg. Dover har 
foreslået, at vi starter op med at finde en fast tilknyttet medhjælp, som rådene 
deler udgifterne til, og at der til en start bidrages med 5.000 kr. til aflønning af den 
faste medhjælp.  
Jens Peter oplyste, at Kirsten Lund tidligere har fået 5.000 kr. årligt som honorar 
for at være webmaster.  Dette beløb kan anvendes til honorering af den faste 
medhjælp. Vi var enige om, at det er en god ide, som vi tager med til det fælles 
menighedsrådsmøde den 10. september.  

Pkt. 67 
Meddelelser 

Spørgsmål til Benjamin: Hvordan går det med folder om kirkekunst for 
kommunens kirker? Benjamin oplyste, at det forløber planmæssigt.  

Kaffepause 

Pkt. 68 
Fælles 
menighedsrådsmøde 

Benjamin oplyste, at han og Anders har drøftet ideer og tanker vedrørende det at 
være kirke og kirke på Kildebjerg. Det vil de fortælle mere om på det fælles 
menighedsrådsmøde. Benjamin udsender et oplæg til drøftelse på fællesmødet. 
 
Karsten Iversen har udsendt dagsorden til mødet 10/9. Karstens Iversens 
dagsorden vedhæftet som bilag 02.  

Pkt. 69 
Valget 15/9 

Plan for valgaftenen. Else Marie oplyste om den faste dagsorden. Mads, Else 
Marie og Elisabeth, som er valgbestyrelse, sørger for det praktiske.  
Else Marie fortalte om sit initiativ til presseomtale/orientering i Ry Ugeavis om 
menighedsrådets arbejde. Alle menighedsråd i Ry Bladet har fået tilbud om at 
være med hertil og til fælles annoncering.  
Der skal vælges en dirigent, som ikke må være medlem af valgbestyrelsen. 
Benjamin tilbød at være dirigent, så valgbestyrelsen foreslår Benjamin.   

Pkt. 70 
Sogneomdelerfrokost 

I 2019 var det den 10. oktober kl. 12. Mogens C foreslog, at der i år i stedet for en 
frokost indkøbes en kurv med lækkerier/drikkerier som tak for det store arbejde. 
Det var der enighed om. 

Pkt. 71 
Kirkegrunden 

Nyt mht. borde/bænkesæt? Mads oplyste, at arbejdsgruppen har stor tilslutning, 
og at der er fremdrift i sagen. Beløbsrammen til anlægget er som nævnt i seneste 
referat 10.000 kr., som er indkommet for salg af kirkejord.  

Pkt. 72 
Grøn kirke 

Else Marie kommer med en opsummering om hvordan vi opfylder kravene her til. 
Punktet blev udsat.  

Pkt. 73  
Personale-/ rådsfest 

Datosætning og tovholder. Mogens W og Elisabeth påtog sig den nærmere 
planlægning samt at finde en dato. Det kan være en slags afslutningsfest for det 
gamle råd. I så fald skal det være i november, idet det nye råd overtager pr. 1. 
december.  

Pkt. 74 Personsag, så medarbejderrepræsentanten deltager ikke under dette punkt.  
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Graversamarbejdet 
med Ry kirke 
 

Punktet tages op en gang om året. Vi var enige om at fortsætte det hidtidige 
samarbejde i det næste år. 

Pkt. 75 
Eventuelt 

Else Marie spurgte Benjamin, i hvilket omfang han giver Mette Lai besked om at 
sætte meddelelser om arrangementer mv. på hjemmesiden. Benjamin gav tilsagn 
om, at han tager sig af dette, dog undtaget meddelelser vedrørende valget. Jens 
Peter oplyste, at han sender referater af menighedsrådsmøder til Mette Lai, som 
lægger dem på hjemmesiden.   

Tilstede Benjamin, Barry, Mogens C, Mogens W, Anders, Mads, Else Marie, Jens Peter og 
Elisabeth(ref). 

Afbud  

 
 
     , den        
 
 
 
underskrift 


