Tved-Helgenæs-Visto0 Menighedsråd
Kons7tuerende menighedsrådsmøde, 7rsdag den 17. november 2020 kl.
19.00 i Tved Præstegaard
Oﬀentligt referat
Deltagere: Marie Eggert, Dorte Schmelz, Rita Geertz, Ole Schøler, Karl Aage Sørensen, Palle Vang, Erik Lykke,
Lisbeth Klinge, Ilse Mortensen
Fra kirkerne: Jane Thomsen, Gorm Ridder-Jensen

Dagsorden
1. Velkomst og præsenta4on af det nye menighedsråd
Karl Aage bød velkommen.
Gorm valgtes 7l referent da der ingen sekretær er valgt endnu.
Alle valgte medlemmer præsenterede sig.
Adresselisten opdateres med manglende telefonnumre og sendes rundt. Rita opdaterede det.
2. Valg af formand
Karl Aage Sørensen valgtes som formand.

3. Valg af næs<ormand
Ole Schøler valgtes som næsWormand.
4. Valg af kasserer
Dorte Schmelz valgtes som kasserer.

5. Valg af kontaktperson
Ilse Mortensen valgtes som kontaktperson.
6. Valg af kirkeværger for Tved, Helgenæs og VistoD Kirker
Erik Lykke valgtes som kirkeværge for Tved kirke.
Palle Vang valgtes som kirkeværge for Helgenæs Kirke.

Marie Eggert valgtes som kirkeværge for Visto0 kirke.
7. Valg af sekretær
Rita Geertz valgtes 7l sekretær
Gorm Ridder-Jensen bliver referent 7l alle møder
8. Valg af underskriDbereJgede
Formand og kasserer er underskri0sbereXgede
9. Valg af valgbestyrelse
Alle er medlemmer af valgbestyrelsen
10. Valg af formænd for valgbestyrelse
Ilse Mortensen valgtes fra Helgenæs
Listbeth Klinge fra Tved
Rita Geertz fra Visto0
11. Valg af kirkegårdsudvalg
De tre kirkeværger og Jane valgtes
12. Valg af medlemmer 4l ak4vitetsudvalg
Ole Schøler, Lisbeth Klinge, Dorte Schmelz, Palle Vang, Rita Geertz og Gorm valgtes. Gorm er
mødeindkalder.

13. Valg af medlemmer 4l kommunika4onsudvalget (kirkeblad, hjemmeside)
Ole Schøler og Gorm valgtes som medlemmer.
14. Valg af repræsentant og suppleant 4l provs4ets skole-kirke-samarbejde
Marie Eggert er valg. Ilse Mortensen er suppleant.

15. Valg af bygningssagkyndige
Karl Aage Sørensen og Palle Vang er valgt.

16. Valg af kontaktperson 4l foreningen ”Helgenæs Præstegård”
Palle Vang valgtes.

17. Valg af medlem 4l bestyrelsen for det fælles regnskabskontor
Dorte Schmelz er valgt.
18. Valg af medlem 4l provs4ets diakoniudvalg
Præsten er blevet valgt.

19. Valg af kontaktperson 4l Hedeselskabet vedr. præsteskoven på Helgenæs
Dorte Schmelz er valgt.
20. Valg af forplejningsoﬃcer
Lisbeth Klinge er valgt med ansvar for maden. De valgte medlemmer fra Helgenæs sørger for
drikkelsen, varmen og den generelle stand i sognehuset på Helgenæs.

21. FastsæVelse af evt. honorar 4l formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværger
Hid7l gældende ordning fastholdes: Der uddeles blyantspenge på 3600 kr. om året.
22. DrøDelse af frem4dig mødeform. Hvor og hvor 4t? Fast sluJdspunkt for møder? Traktement.
Der drø0es, hvorvidt vi skal have faste mødedatoer én gang om måneden (på nær december og
juli). På denne måde kan der sikres mere 7d 7l andet end mursten.
Den første 7rsdag i hver måned a_oldes MR-møde. Fra måned 7l måned vurderes af rådet og
formand om det enkelte møde skal aﬂyses eller skubbes i fald der ingen punkter er 7l
dagsordenen. Der ski0es mellem Helgenæs og Tved præstegård.
Der fremlægges en mødekalender 7l næste møde.
Det drø0es om der skal være et slutpunkt for møderne. Det skal der ikke, men vi vil 7l hvert
møde bestræbe os på, at det ikke skal vare mere end to 7mer.
Der skal for frem7den indsendes mere skri0ligt materiale 7l sekretæren, som sendes videre 7l
rådets medlemmer, således at der hur7gere og mere kvaliﬁceret kan træﬀes beslutninger i
rådet.

23. Eventuelt
Jane orienterede om det nye varmesystem fra Clever House.
Kollekten fra december måned sendes 7l Provs7ets Julehjælp.
Et areal omkring Tved Præstegård forpagtes hvert år, og EU's landbrugsstøfe følger med
forpagtningen. Defe er gået i orden.
Forpagtningsa0ale på Helgenæs udløber 2022, så denne skal snart sendes i udbud igen, for at
sikre at det kan nås reXdigt.
Gorm orienterede om optagelse af julegudstjeneste. Der er opbakning 7l at bruge penge 7l
defe.
Rita og Ole har underskrevet menighedsrådslø0et.
Rita og Ole skal indføres i DAP’en. Formentlig i provs7-regi.

