Referat Tved Menighedsråd, tirsdag 14. august 2018 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Karl Aage Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe Bjørnholt Sørensen, Erik Lykke, Jan Schmidt (præst) og
René Dahlwad Jensen (graver) og Grith Mortensen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Siden sidst
Regnskab/kvartalsrapport
Regnskab på regnskabskontor?
IT Skrivebord
APV gravsten
Tagprojekt
Præstebolig
Mols i udvikling
Eventuelt/næste møde

Ad 1. Siden sidst
Den nuværende gravermedhjælper har sagt op. Der annonceres efter en ny.
Kirkegårdsdiget er skredet ud. Entreprenør er hidkaldt for at udbedre det.
Olietanke er blevet installeret.
Det er arrangeret, at alterbiblen kommer til bogbinder i Aarhus.
Slagbænk i våbenhus repareres, når der atter er penge i kassen.
Der var indsendt yderligere oplysninger i forhold til ligningen til provstiet.
Aftaler vedr. databeskyttelsesforordning er på plads.
Det har ikke været muligt at få fat i kirkebilen. Jan undersøger, om den kører.
Kirkekoncert – det går fint med salget. Birthe sørger for pølser, osv. Jan sørger for drikkevarer.
Høstgudstjeneste bliver 23. september kl. 10. Birthe, Lisbeth og Eva pynter kirken. Grith og Eva laver kager.
Erik leverer blomster. Alle medbringer kaffe.
Karl Aage havde undersøgt mulighed for automatisk ringning og automatisk lukning. Samlet koster det ca.
120.000 kr. 5%-puljen ansøges.
Det er besluttet at droppe distribution af kirkebladet pga. manglende leverancer. Bladet kan fremadrettes
hentes i butikker mv. Endelig kan man bede om at få bladet sendt.

Ad 2. Regnskab/kvartalsrapport
Birthe gennemgik kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018, hvorefter den blev godkendt af menighedsrådet.
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Der er underskud på 93.000 kr. Det kan forklares med, at der ikke er budgetteret med de to indkøbte
olietanke, undersøgelse af præstebolig for skimmel samt indkøb af computer. Desuden har der været et
mellemværende med de andre menighedsråd vedr. gravermedhjælper pr. 30. juni. Det er nu afsluttet,
hvorfor rapport udtaget dags dato ser mere positiv ud.

Ad 3. Regnskab på regnskabskontor?
Birthe ønsker, at regnskabet fremadrettet føres af regnskabskontoret. Birthe vil gerne fortsætte som
folkevalgt kasserer. Det blev besluttet, at lade regnskabet overgå til regnskabskontoret fra 1. oktober,
hvorefter Birthe samarbejder med kontoret resten af året.
Der er budgetsamråd den 30. august. Birthe og Karl Aage deltager.

Ad 4. IT skrivebord
Der er møde om sammenlægninger og storpastorater den 13. september kl. 19 i Ørum. Grith tilmelder Karl
Aage, Birthe og Grith.

Ad 5. APV gravsten
Rapport over APV gennemgang af gravsten er modtaget. Vi går så småt i gang med at udbedre de mest
usikre sten.

Ad 6. Tagprojekt
Tømrer og tækkemand er færdige. Tømrerregning bliver dyrere end forventet, da en del spær har måttet
skiftes. Mureren er nu i gang. Det forventes stadig, at vi samlet set holder os inden for budgettet.

Ad 7. Præstebolig
Jan har fraflyttet boligen 31. juli. Der afholdes provstesyn, hvor planer for renovering diskuteres med
provsten.
Manglende husleje dækkes af 5% midler i år og af ligningsmidler i 2019.
Teknologisk Institut har foretaget en byggeteknisk gennemgang i forhold til skimmelsvamp. Der er
desværre konstateret problemer med skimmelsvamp. Udbedring afventer renovering af præsteboligen.
Penge til udskiftning af taget er budgetteret i 2019. Der sættes gang i arbejdet med licitation i løbet af
efteråret.

Ad 8. Mols i Udvikling
Grith orienterede om Knudepunktet. Der afholdes borgermøde den 15. august, hvor der orienteres om
status for byggeriet. Der ansættes en tovholder til projektet – i første omgang for 6 måneder. Der afholdes
støttekoncert den 20. september, hvor alle korene deltager. Der afholdes auktion over inventar fra
sognehus og præstegård i Knebel den 6. oktober. Desuden arbejdes på restfinansiering af byggeprojektet
og på aktivitetssiden.

Ad 9. Eventuelt/næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 2. oktober kl. 19.30 i Konfirmationsstuen, Tved Præstegård.
Referent: Grith Mortensen, 14. august 2018.
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Jan Schmidt, sognepræst

Karl Aage Sørensen, formand og kontaktperson

Birthe Bjørnholdt Sørensen, kasserer

Lisbeth Klinge, medlem

Erik Lykke Sørensen, kirkeværge

Grith Mortensen, næstformand og sekretær
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