Referat af menighedsrådsmøde, Tved-Helgenæs-Vistoft
Menighedsråd, tirsdag 12. maj 2020 i Strands Forsamlingshus
Deltagere:
Marie Jørgensen, Magda Høgh, Poul Holm Bangsgaard, Ida Bangsgaard, Morten Storm Pedersen, Karl Aage
Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe B. Sørensen, Grith Mortensen, Erik Lykke Sørensen, Ilse Mortensen, Palle
Vang Nielsen, Dorte Schmeltz, Dorte Kruuse, Ole Jensen.
Fra kirkerne: Jan Schmidt (fra punkt 2)

Fraværende:
Jane Thomsen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Godkendelse af dagsorden
Ansættelse af ny præst (status og plan for processen, valg af prædiken, læsning af ansøgninger, osv.)
Menighedsrådsvalg (herunder planlægning af møde 9. juni og afklaring af, hvem der ønsker at stille op,
Valgbestyrelsen)
Afskedsgudstjeneste/-fest for Jan (Karl Aage Sørensen)
Nyt fra formanden (herunder forpagtning af jorden i Tved, Provstesyn, Karl Aage Sørensen)
Nyt fra kassereren (herunder budget 2020, Dorte Schmeltz)
Nyt fra kontaktpersonen (herunder godkendelse af personalehåndbog, ny dato for medarbejdermøde,
covid-19 og medarbejderne – er der nogen udfordringer? Ilse Mortensen)
Nyt fra kirkeværgerne (herunder opfølgning på møde om løse gravsten, kalkning i 2020, maskinpark,
kirkedige på Helgenæs, Tved Præstegård, forårsblomster på kirkegårdene) (Ida Bangsgaard, Erik Lykke
og Palle Vang Nielsen)
Nyt fra kirkebladsudvalget (herunder opdatering om kirkeblad i forbindelse med åbning af kirkerne,
tekster på hjemmesiden, provstiets nye side om MR-valg, Grith Mortensen)
Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet (herunder nyt fra
sommerudflugtsudvalget)
Nyt fra præsten (herunder ”genåbning” af de kirkelige aktiviteter, Jan Schmidt)
Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen)
Eventuelt – herunder nye mødedatoer og evaluering af mødeformen

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Punkt 11 blev behandlet efter punkt 4.

Ad 2. Ansættelse af ny præst
Karl Aage orienterede indledningsvist om processen. Det blev aftalt, at:
•
•

Karl Aage og Marie melder tilbage mht. førstehåndsindtrykket af de to sidste, der skal vises rundt.
Der var udvalgt en tekst til prøveprædiken: 2. pinsedag, 2. tekstrække, Johannes 6, 44-51
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•
•
•
•

Grith laver skema, som vi kan bruge til vurdering og rundsender det til alle. Input samkøres inden
orienteringsmødet.
Det lille udvalg havde desuden lavet en liste med spørgsmål. Det blev besluttet, at alle kan sende
supplerende spørgsmål til Grith, som så samler det hele.
Efter orienteringsmødet den 20. maj planlægges form på samtalen inkl. en spørgeguide.
Marie snakker med provsten om, hvorvidt vi kan blive i Provstiets lokaler eller mødes i Egegård, så
vi efter orienteringsmødet kan fortsætte med at planlægge prøveprædiken.

Ad 3. Menighedsrådsvalg
Det orienterende møde flyttes til tirsdag 18. august kl. 19.30 i Strands Forsamlingshus
Birthe giver Morten Bay besked om ændringen.
Valgbestyrelsen planlægger mødet, og Karl Aage udarbejder en beretning.
De enkelte medlemmer tilkendegav om de ønskede at genopstille eller ej.

Ad 4. Afskedsgudstjeneste/-fest for Jan
Karl Aage foreslog, at der laves en afskedsfest lørdag den 19. september. Der var opbakning hertil.

Ad 5. Nyt fra formanden
Forpagtning af præstegårdsjorden i Tved er annonceret i Adresseavisen. Der er frist på afgivelse af bud den
15. maj. Karl Aage har fuldmagt til selv at åbne kuverterne med bud.
Provstesyn er udsat til næste år pga. corona-epidemien.
Forpagtning af strandengen på Helgenæs udløber i 2020. Palle undersøger hos provstiet, om kontrakten
blot kan forlænges. Der er tilslutning til at forlænge aftalen.
Bygning 2 (konfirmandstuen) i Tved Præstegård trænger til kalkning. Karl Aage har indhentet tilbud på
kalkning. Jonas Thaagaard var billigst. Arbejdet igangsættes snarest.
Grundlovsmødet i samarbejde med borgerforeningen er aflyst i år pga. corona-epidemien.
Det blev aftalt, at provstiet inviteres til at se den nye præstegård. Desuden holdes åbent hus i
præstegården en søndag, hvor alle kan komme ind og se den nyistandsatte præstegård.
Entreprenøren går i gang med stendiget på Helgenæs efter sommerferien.
Vistoft Kirke har nu fået et fint messehagelskab. Vindue i Vistoft Kirke er desuden repareret.
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Ad 6. Nyt fra kassereren
Kvartalsrapport for 1. kvartal blev godkendt.
Dorte S., Poul og Karl Aage havde været til møde om budget 2021 på regnskabskontoret. Udkast var
udsendt inden mødet.
Følgende blev besluttet:
• Etablering af højtaleranlæg i én af kirkerne tilføjes.
• Der skal udarbejdes en god argumentation for, at der skal indkøbes en ny maskine til de tre
kirkegårde, som bruges som minilæsser, gummiged, løvsuger, mv. Erik laver en god begrundelse
herfor til 5% midlerne i første omgang. Forskellige muligheder for finansiering blev diskuteret.
• Opretning af gårdsplads ved Tved Præstegård. Palle spørger Hans Lund om overslagspris på
opretning af gårdsplads i Tved Præstegård.
• Ønske om indvendig kalkning af Tved Kirke skydes til 2022.
Endeligt budget for 2021 kan sendes ind senest den 15. juni.

Ad 7. Nyt fra kontaktpersonen
Udkast til Personalehåndbogen for Tved-Helgenæs-Vistoft kirker blev godkendt.
Ilse orienterede: Medarbejdermøde er udskudt til august. Lige nu afholdes MUS-samtaler. Der har ikke
været de store udfordringer på kirkegårdene i forbindelse med corona. Sanger og organist er trygge ved at
kirkerne atter åbnes. Judith starter med ungdomskoret nu. De øvrige kor er for store.

Ad 8. Nyt fra kirkeværgerne
De tre kirkeværger orienterede:
• Helgenæs og Vistoft Kirker er blevet kalket.
• Træer er fældet mellem vandet og præstegården i Tved.
• Der er problemer med, at forårsblomsterne på kirkegårdene bliver spist. Der arbejdes på en
løsning.
• Der er bestilt nye hækplanter til Vistoft Kirkegård – de gamle planter skiftes i løbet af de
kommende måneder.
• Der er ikke nyt om de vippende gravsten. Punktet bringes op på næste møde.
• Der skal laves ny APV i Tved – den er bestilt.

Ad 9. Nyt fra kirkebladsudvalget
Grith orienterede fra kirkebladsudvalget. Der udsendes ikke kirkeblad, før vi har en klar melding om åbning
af kirkerne.
Der er lavet nye tekster om vores nabokirker – ønsker vi også at lave vores om? Emnet diskuteres på det
næste møde.
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Vi har nu haft mini-gudstjenester på hjemmeside og facebook-side siden Maria Bebudelsesdag. Jan, Judith
og Cilja er den faste stab for de fælles gudstjenester for alle kirkerne på Mols og Helgenæs. Der er kommet
god feedback, men formatet kan aldrig afløse det fysiske møde i kirken. Der er indkøbt mousserende vin
som tak til vores tekniske hjælper.

Ad 10. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet
Sommerudflugt er droppet, og pengene bruges til Jans afskedsfest.

Ad 11. Nyt fra præsten
Jan orienterede om genåbning af kirkerne. Der var endnu ikke endelig klarhed, men man forventer, at man
fremadrettet må være en person pr. 4 m2 gulvareal. Dermed vil der kunne være 30 i hhv. Vistoft Kirke og
Helgenæs Kirke samt 32 i Tved Kirke. Der meldes ud i Adresseavisen, at vi har tre gudstjenester i Kristi
Himmelfartsferien. Først-til-mølle-princippet bliver gældende for de tre kirker.

Ad 12. Nyt fra personalerepræsentanten
Jane kunne desværre ikke være med på mødet, men havde inden mødet fremsendt forslag omkring skift af
leverandør af eftersyn af vores brandmateriel i kirkerne og i "værkstederne". Lige nu efterser "Dansk
Brandteknik" Helgenæs og Vistoft og "Falck " i Tved. Der var tilslutning til, at Jane finder det bedste tilbud
på eftersynet og sætter det i værk.
Jane havde indhentet tilbud på en stangmotorsav (5-6000 inkl. moms). Det blev besluttet, at Jane kan
indkøbe en stangmotorsav.

Ad 13. Eventuelt – herunder nye mødedatoer og evaluering af mødeformen
De kommende møder afholdes:
20. maj kl. 17-18. Orienteringsmøde med biskop og provst, Provstikontoret eller Egegård, Rønde
3. juni kl. 16-22. Prøveprædiken, Tved Kirke
4. juni kl. 16-21. Prøveprædiken, Tved Kirke
9. juni kl. 19. Menighedsrådsmøde, Helgenæs. Matr. til budgettet skal sendes til Dorte S. senest 2. juni
17. juni kl. 19-21 Indstillingsmøde med provsten, Provstikontoret, Rønde

Referent: Grith Mortensen, 12. maj 2020.
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