Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd
Referat for menighedsrådsmøde tirsdag den 1. februar 2022 kl. 19.00 i Helgenæs
Menighedshus.
Fraværende: Ole Schøler, Marie Eggert
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Nyt fra formanden (Karl Aage Sørensen, Invitation kursus for menighedsråd,
vedhæftet)
Der er nogle forskellige kurser, det er muligt at deltage i jf. mail fra Rita.
Der er deadline til kirkebladet d. 11.2.
Provsteskyen er et redskab til provstiet.
16.3 er der budgetmøde i Rønde.
Angående sommerkoncert i Tved, der finansieres med billetter, er der forskellige
bud: Jette Torp, Simone, Maria Lucia. Vi prøver d. 18.8.
På DAP’en er der en mail fra diakonipræsten angående gode, nye
diakoninitiativer.
Vi skal have skrevet nyt varmesystem ind i budgetønskerne for de kommende
år – ellers giver det ingen mening at få kalket indvendig i Tved.
Renoveringen af blytaget skal have en arkitekt. Anders Glavind foreslås.
3. Nyt fra kassereren (Dorte Schmeltz, godkendelse af anlægsregnskab af
kirkedige på Helgenæs, anlægsudgifter til hække Vistoft Kirke)
Digeregnskabet for dige på Helgenæs kirke er afsluttet under forventet budget.
De resterende penge betales tilbage.
Hækkene i Vistoft er færdiganlagt. Pengene refunderes.
Regnskabsinstruks er gennemgået.
Alterdugskontoen er nedlagt.
Måske skal graverkontoen nedlægges og føres på driftskontoen for at spare
gebyr.
4. Nyt fra kontaktpersonen (Ilse Mortensen, ansættelse af to
gravermedhjælpere, opdatering af organiststilling)
Der skal ansættes to nye gravermedhjælpere. Samtaler holdes tirsdag.
Gittes stilling opdateres pr. 1.7. hvor hun er færdiguddannet organist. Nærmere
udformning følger ved kommende møde.
Provstiet mener ikke, de skal engageres i personaleordning til graverne i form
af fx fysioterapi/message. Menighedsrådet går selv videre med dette, Ilse
undersøger nærmere.

5. Nyt fra kirkeværgerne (Erik Lykke Sørensen, Marie Eggert Jørgensen og Palle
Vang Nielsen)

Der skal blomsterbræmme rundt om Polden.
Forpagtningskontrakterne skal snart i udbud, og de skal specificeres yderligere.
Skoven ved Kongsgårde skal ses igennem sammen med Hede Danmark.
Orglet i Vistoft er sat til godt 4 millioner. Vi taler videre om dette ved næste
møde.
Fyret i Vistoft er der ingen utætheder ved. Men det bruger meget olie på
graverhuset (2000 liter). Spg. er, om der skal en ny kedel eller el-radiatorer til.
Dette undersøges.
Der skal laves en bænk om ugletræet.
6. Nyt fra kirkebladsudvalget (Ole Schøler, Gorm Ridder-Jensen og Grith
Mortensen, fremsendelse af materiale til Grith senest 11.2.
Vi er i proces med ny hjemmesideudbyder. DeltaComm er valgt.
7. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet, referat fra
Kirkegårdens fremtid vedlagt.
Efter møde med HedeDanmark skal vi i fællesskab have tur til skoven for at
snakke om Skovkirkegård.
8. Aktiviteter februar: Den 24. februar foredrag om Steen Steensen Blicher ved
Poul Julius Marcus på Helgenæs
Anne Hanson har spurgt, om vi vil lave fælles menighedstur med KREA-MR. Det
vil vi gerne hvis 50 % af buspladserne er dækket.
Vil vi betale at flytte Judiths flygel til Tved kirke – det kommer an på hvad det
koster? Præsten snakker med Judith.
9. Nyt fra præsten (Gorm Ridder-Jensen)
Kyrie/Gloria indføres til højmesserne startende ved påske – der laves vurdering
af det efter et år. Der skal afsættes et mindre beløb til tryk af foldere hertil.
Legestuen + dagplejerne ophører med at komme i konfirmandstuen.
10. Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen)

Vi skal have et fælles kalendersystem. Dette kigger Jane på.
11. Eventuelt
Erik foreslår, at menighedsrådsmøderne ændrer karakter fra at være
informationsmøder til at være beslutningsmøder. Der skal på forhånd
informeres bedre og mere, så vi i højere grad diskuterer og beslutter.
Der opfordres til, at man på emails svarer alle i mailtråden, ikke alene
afsenderen.

Alle opfordres til at tænke over at informere bredere ud om det som sker i
menighedsrådet.
MR-møde 1. marts ændres til 2. marts.

