Referat Tved Menighedsråd, tirsdag 16. januar 2018 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Karl Åge Sørensen, Lisbeth Klinge, Erik Lykke, Grith Mortensen, Jan Schmidt (præst) og
René Dahlwad Jensen (graver)
Afbud fra Birthe Bjørnholt Sørensen
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Regnskabet
3. Zonemøde
4. It Skrivebord
5. Orientering om gravermedhjælperstillingen
6. Tagprojekt
7. Opkrævningssystem/kirkegårdskort
8. Eventuelt /næste møde
Ad 1. Siden sidst
Olietank skal skiftes – Karl Åge havde indhentet to priser. Disse er fremsendt til Provstiet. Vi søger penge fra
5% puljen hertil.
Fremadrettet skal RenoDjurs tømme opsamlingstank for spildevand (graverfaciliteter og kirkegårdstoilet).
René har haft voldsomt travlt med grandækning. Gravere fra Knebel trådte til og hjalp til sidst. René blev
takket for stort arbejde. René har ferie fra 22. januar til 6. marts. Arne træder til indtil en ny
gravermedhjælper er på plads.
Julesammenkomst var godt besøgt (fuldt hus). Der var ligeledes fuldt hus til krybbespillet. Ved
helligtrekongers gudstjeneste blev der serveret et glas mousserende vin.
Karl Åge deltager i formands-/næstformandsmøde i Provstiet den 31. januar 2018. Grith er desværre
forhindret.
Erik kommer med sokkelmaling til flagstangen.
Samarbejdsaftale om kirkeblad/hjemmeside mangler stadig (Grith).
Ad 2. Regnskabet
Kassereren have meldt forfald. Årsregnskab er endnu ikke afsluttet. Der var kommet besked fra Provstiet
om at budget 2018 og kvartalsrapporten for 3. kvartal var blevet godkendt af Provstiudvalget.
Ad 3. Zonemøde
Zonemødet afholdes 7. februar i Helgenæs Præstegård. Der er endnu ikke fremkommet en dagsorden.
Ad 4. It Skrivebord
Grith gennemgik nyheder fra IT-skrivebordet. Grith opdaterer takstbladet på hjemmesiden. Jan og Grith
deltager i møde om fremtidens præstestillinger – på landet og i byen den 1. marts.
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Ad 5. Orientering om gravermedhjælperstillingen
Karl Åge orienterede om ansøgerfeltet til gravermedhjælperstillingen. Om muligt ansættes den nye
gravermedhjælper pr. 1. marts. Der afholdes samtaler i uge 3.
Ad 6. Tagprojekt
Der er kommet endeligt svar fra Kulturarvsstyrelsen – oplægget blev i det store hele godkendt.
Kurt Birk har næsten gjort licitationsmaterialet klar. Det blev diskuteret, hvilke håndværkere der skal
indbydes til licitation. Arbejdet udbydes som fagentrepriser. Arbejdet forventes igangsat april/maj 2018 og
afsluttet omkring 1. september. Karl Åge sætter Kurt i gang med licitationen.
Ad 7. Opkrævningssystem/kirkegårdskort
René havde sendt rettelser til kirkegårdskort ind til landinspektøren. Birthe betaler regning og videresender
denne til provstiet senest 25. januar.
René har udsendt fakturaer og brev til dem, vi ikke har CPR-numre på. René følger op på, når han er tilbage
fra ferie.
Ad 8. Eventuelt /næste møde
Næste møde afholdes 21. marts kl. 19.30 i Konfirmationsstuen, Tved Præstegård.
Der afholdes fællesmøde for de tre sogne 11. april kl. 19.30 i Helgenæs Præstegård.
Der afholdes zonemøde 7. februar kl. 19.00 i Helgenæs Præstegård.
Sommerudflugt finder sted søndag 27. maj blev foreslået. Lisbeth og Grith arrangerer.
Der er aftalt nye ture ud i det blå i samarbejde med Lyngparken:
1. En tur til Thorsager Kirke og Jagtens Hus i foråret 2018 (enten 17. maj eller 15. maj)
2. En tur til Hyllested, Rosmus og omegn i august/september 2018.
En ny hjemmeside er næsten klar.

Referent: Grith Mortensen, 16. januar 2018.
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Jan Schmidt, sognepræst

Karl Åge Sørensen, formand og kontaktperson

Birthe Bjørnholdt Sørensen, kasserer

Lisbeth Klinge, medlem

Erik Lykke Sørensen, kirkeværge

Grith Mortensen, næstformand og sekretær
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