
Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd  
  
Referat for 5. menighedsrådsmøde den 11. maj 2021 kl. 19.00 i Helgenæs 
Menighedshus. 

Tilstedeværende: Karl Aage Sørensen, Erik Lykke Sørensen, Lisbeth Klinge, Dorte 
Schmeltz, Palle Vang, Marie Eggert, Ole Schøler, Rita Gertz, Gorm Ridder-Jensen 

Fraværende: Ilse Mortensen 

1. Godkendelse af dagsorden  
Den er godkendt. 

2. Nyt fra formanden (Karl Aage Sørensen, taxakørsel, slette mails på DAP, 
provstesynet den 18.5-forplejning, Vild natur deltagelse, højtalere Helgenæs 
Kirke, maling af vinduerne i Vistoft). 

Oda (kasserer) fra KREA og præsten fra THV har arrangeret kirkebil. 

Der påtænkes at lave grundlovsmøde d. 5. juni i Tved sammen med Mols 
Borgerforening. Præsten deltager i det koordinerende møde med 
Borgerforeningen d. 20. maj. 

Rita er bemyndiget til at slette mails fra DAP’en. 

Provstesynet blev der orienteret om. 

Der orienteredes om at udgift til Præst i Sommerlandet skal budgetteres med 
fremover. 

Deltagelse i Vild Natur er gået til KREA-menighedsråd. Jane og Marie vil 
muligvis deltage i projektet. 

Der skal højtalere i Helgenæs kirke. Dertil også indkøb af udendørs lydanlæg. 

Der skal arbejdes videre med sommerudflugten, gerne afholdt i september. 

Vinduerne i Vistoft kirke skal males udvendigt over sommeren. Marie indhenter 
tilbud.  

3. Nyt fra kassereren (Dorte Schmeltz, godkendelse af kvartalsrapport samt 
budget)  

Dorte orienterede om kvartalsrapport. Overskud på 306.000 kr. skyldes bl.a., at 
der ikke er blevet brugt penge pga. coronasituationen. 

Budgettet for 2022 blev fremlagt og drøftet. Der er 22000 i overskud efter alle 
udgifter, som sættes af til en flexjobber til hækplanterne. 
Regnskabskontoret er blevet genautoriseret til relevante steder så som FLØS.  



4. Nyt fra kontaktpersonen (Ilse Mortensen, aflønning af kirkesangervikarer med 
mere)  

Dorte orienterede på Ilses vegne angående kirkesangervikaraflønning. 

Jane orienterede på Ilse vegne angående fordeling af timer på det grønne 
område samt om praktikant. 

5. Nyt fra kirkeværgerne (Erik Lykke Sørensen, kalkning af kirken, Marie Eggert 
Jørgensen, Nyt om orgel i Vistoft Kirke og Palle Vang Nielsen, kalkning af 
kirken) 

Erik orienterede om kalkning af kirken. Jonas Thagaard har givet et overslag. 
Engen bag kirken skal græsses af af noget kvæg ved Marcus Kruse. 
Der skal fælles nogle træer på nordsiden af kirkegården, ca. 10.000. 
Det er et åbent spg. hvordan man skal forholde sig til forsikring af kirkens 
køretøjer. 

Marie orienterede om orglet i Vistoft – mandag kommer orgelspecialist til 
Vistoft. Marie, Ole, Judith, præsten og evt. Karl Aage deltager. 
Der skal ordnes vinduer ved kirken.  
Der er nogle pletter i kalken, der skal ordnes. Det tager Jane sig af. 

Palle orienterede – der skal kalkes. Lidt fugt på nordsiden ved damedøren. Det 
undersøges nærmere. 
Der er afvigelser på stenene ved pladeplænen. Det skal vurderes, om 
vedtægterne skal ændres. Dette skal udførligt drøftes på næste møde. 
Redskabsskuret er i slem forfatning. Det er et ønske, at det rives ned, og at 
kappelet fremover kan blive brugt til redskabshus. Dette drøftes på 
provstesynet. 
Garagen er ikke til noget. Den skal væk. Buen beholdes. 
Kulturhuset har bl.a. monteret nyt radiatoranlæg i præstegården. Olietanken 
skal væk, det betales af kirkekassen. De ønsker yderligere samarbejde omkring 
kulturelle arrangementer.    

6. Nyt fra kirkebladsudvalget (Ole Schøler, Gorm Ridder-Jensen og Grith 
Mortensen) Næste deadline for tekst og billeder til layout er 25. juli 

Der orienteredes. Kirkebladet har været hårdt ramt af corona-bøvl. Jane 
tilbyder en fast del: Nyt fra kirkegårdene.  

7. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet. 

Der orienteredes – udvalget skal samles. 

8. Nyt fra præsten (Gorm Ridder-Jensen, folder om sommergudstjenesterne) 
Præsten orienterede om kirkebil, Kafe Kolind – der er opbakning til at Kafe 
Kolind får en prøvetid. Hvis ikke der er deltagere, droppes det. 



9. Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen) 

Jane orienterede om muligheden for at lave en vandinstallation på kirkegården, 
der kan honorere askespredninger. 

Nye varmesystemer er installeret og fungerer. 

10.Eventuelt 
Mødet bliver d. 8. juni kl. 19 i Tved.


