
Medlemmer af Tulstrup menighedsråd og medarbejderrepræsentant indkaldes og 
suppleanter indbydes til menighedsrådsmøde i Tulstrup Præstegård Præstebakken 
8680 Ry onsdag den 29/1 2020 kl. 19.00. 
 
Karsten Iversen, Alling er inviteret til at deltage i første del af mødet. 
 

TULSTRUP MENIGHEDSRÅD 

Dato: 2020.01.29 Blad nr.       

Menighedsrådsmøde Formandens initialer: 

      Kl. 19.00 i  
Tulstrup Præstegård  

 

Dagsorden Beslutning 

Pkt. 14 
Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

Pkt. 15 
Orientering  

Karsten Iversen orienterer om en mulig sammenlægning af 
Alling og Tulstrup sogne. (bilag 01. 02) Karsten orienterede 
og motiverede forslaget. Vi drøftede fremgangsmåden og 
tidshorisonten. Vi var enige om at gå videre med forslaget. 
Næste skridt er at indkalde til menighedsmøder i de to 
sogne. Da det hele skal være på plads inden 1. april, skal 
møderne afholdes snarest, og der skal indkaldes til møder i 
det kommende kirke- og sogneblad, som udkommer 5. 
marts. Vi kan så holde møderne søndag den 15. marts efter 
Gudstjenesten i Tulstrup kl. 9.30, dvs. kl. 11 i præstegårdens 
konfirmandstue og derefter ekstraordinært 
menighedsrådsmøde, hvor forslaget kan vedtages, hvis 
menighedsmødet har godkendt forslaget. Menighedsmødet i 
Alling og efterfølgende menighedsrådsmøde afholdes 
ligeledes den 15. marts. Karsten skriver en motiveret 
indkaldelse til menighedsmøderne, som sendes til Jens 
Peter til godkendelse, hvorefter indlægget sendes til Mads og 
Else Marie Karlsen inden deadline for bladet den 19. februar. 
Menighedsmøderne annonceres også i Ry Ugeavis. Karsten 
sørger for at sende annoncen til Ry Ugeavis.    
 

Pkt. 16 

Indkommet 
Mail 15/1: 

Kære menighedsrådsformænd! 

For at skabe bedre plads til anden kommunikation er det 

besluttet at ændre på de frekvenser der må anvendes til 

trådløse mikrofoner. 

Omlægningen skal ske her i foråret 2020. 

Som ny formand for MI - udvalget, vil jeg hermed 

undersøge interessen for, at vi går sammen om indkøbet, 

for derigennem måske kan opnå en prisreduktion. 

Jeg beklager jeg er så sent ude, men de kirker der er 

interesseret i at være med i et fælles indkøb på området, 

bedes vende tilbage på denne mailadresse. så vil MI - 

udvalget undersøge sagen.  

Kh. 

Bernhard Kattenhøj 

Tlf. 30124170 

Karsten oplyste, at Alling allerede har bestilt et anlæg.  

Vi vedtog at deltage i fælles indkøb både til kirken og til 
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konfirmandstuen. Jens Peter kontakter MI-formanden. 

 

Invitation til forårsmøde, menighedsrådsforeningen. (bilag 

08. Der var ikke nogen, som kunne deltage. 
 

Pkt. 17 
Meddelelser 

Ref. fra formandsmøde i pastorat (bilag 03). Vi drøftede 
hvilke fælles emner, som er relevante på de fælles 
menighedsrådsmøder. Der var tilslutning til, at vi drøfter 
liturgi og tilblivelse af dagsorden til fremtidige fællesmøder. 
Ud over de fælles ting, der er nævnt i referatet fra 
formændenes møde, er der et fælles udvalg, der 
tilrettelægger foredrag og andre kulturelle arrangementer.  
 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
Den 8. marts 2020 er der igen indsamling i hele Danmark. Brug en 
2-3- timer sammen med os hvor vi samler ind til verdens fattige. 
Indsamlere kan henvende sig til Mogens Christensen. Det vil vanen 
tro blive et opslag i Kirkebladet. Sidste år havde Benjamin fået 
konfirmander til at deltage i indsamlingen. Det var en stor succes 
som vi håber kan gentages. 
Mange hilsener 
Mogens 

Kaffepause 

Pkt. 18 
Nyt fra præstegårdsudvalg 

Jytte og Birte rydder op i præstegårdens ”historiske” arkiv. 
Efter endt oprydning tager vi stilling til evt. digitalisering. Else 
Marie oplyste, at der er søgt om bevilling til de nye vinduer, 
som allerede er sat i. Der er købt nøgler til konfirmandstuen. 
Vi skal have styr på, hvem der får nøgler, og det skal 
registreres. Mogens W. taler med Benjamin om det.   

Pkt. 19 
Nyt fra kirkeværge 

Se vedhæftede bilag 04. Anders orienterede om, at stiftet vil 
sende en konsulent vedrørende vedligeholdelse af Tulstrup 
Kirke, som er en middelalderkirke. Konsulenten kommer i 
juni. Al ekstraordinær vedligeholdelse afventer 
konsulentbesøget.  

Pkt. 20 
Nyt fra kontaktperson 

Else Marie oplyste, at der stadig er et hængeparti med en 
rengøringsassistent til konfirmandstuen mv. Der kommer en 
annonce i sognebladet med om stillingen. Der indgås en 
forlængelse af aftalen med Den Flittige Bi/John indtil 1. april.  

Pkt. 21 
Nyt fra kassereren  

Intet 

Pkt. 22 
Sogneblad 

Drøftelse af sogne-/kirkeblad, jf. pkt. 2 i vedhæftede 
referat. Redaktionsudvalget skal på kommende møde 
drøfte bladets fremtidige udformning, og vil forinden 
gerne have de respektive råds tilkendegivelser herom. 
(bilag 05, 06) Mads henviste til referaterne fra de to 
seneste møder og orienterede om opgavefordelingen. 
Jens Peter opfordres til at skrive en orientering om den 
nye konstituering. Det fungerer godt med et fælles blad. 
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Mads vil gerne prioritere lokalstof fra Tulstrup. Anders 
opfordrede til, at de gode historier også løbende sættes 
på hjemmesiden/Facebook. Vi går efter en fælles 
hjemmeside for DAT. Anders nævnte muligheden for et 
fælles kommunikationsudvalg, som den nuværende 
redaktionsgruppe skal indgå i.  
 

Pkt. 23 
Nyt fra sognepræsten 

Benjamin er sygemeldt i denne uge. Så intet nyt.  

Pkt. 24 
Vedrørende udtrådt medlem 

Afskedsgave til tidligere næstformand, som er udtrådt af 
rådet i valgperioden. Mogens W. kontakter Kirsten og 
spørger, om hun og Claus har lyst til lige at ses med os til en 
lille tak for samarbejdet. Elisabeth køber en gave.  

Pkt. 25 
Menighedsrådsvalg 2020 

Else Marie og Elisabeth tager på valgkursus i morgen. 
Vi drøfter afviklingen af valget på næste møde. 
Det mest aktive råd får vi ved at vælge dem, som gerne 
stiller op.  
(Bilag 07) frister i forbindelse med valget 

Pkt. 26 
Eventuelt 

Formændene i DAT har besluttet, at der skal være et ekstra 
fælles menighedsrådsmøde torsdag den 20. februar kl. 19.00 
i Tulstrup. Vi drøftede dagsorden. Elisabeth bestiller 
smørrebrød. Afbud til Jens Peter.  
Mogens W. orienterede om status på grundsalget. 
Else Marie oplyste, at Mette Lai gerne vil have referater af 
menighedsrådsmøderne til brug for hjemmesiden.  
Vi skal på et kommende møde søge afklaret, hvem der som 
udgangspunkt tager sig af faste praktiske opgaver mm. Else 
Marie taler indledningsvis en snak med Benjamin med de 
ting, der har relation til præstegården. 

  

  

  

  

Tilstede Karsten Iversen til de første punkter. I hele mødet deltog 
Jens Peter, Anders, Barry, Mogens W., Mads, Else Marie og 
Elisabeth (ref). 

Afbud Benjamin, Ellen og Mogens C 

Referatet blev læst og godkendt på mødet 
 
     , den        
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 



 

 


