Referat Tved Menighedsråd, tirsdag 2. oktober 2018 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Karl Åge Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe Bjørnholt Sørensen, Erik Lykke, Jan Schmidt (præst) og Grith
Mortensen

Fraværende:
René Dahlwad Jensen (graver)

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

Siden sidst
Regnskabet/godkendelse af revisionsprotokollat. Regnskab overgår til Provstiet
Fællesmøde. Evt. Sammenlægning af menighedsråd
It Skrivebord
Orientering om gravermedhjælperstillingen
Tagprojekt
APV/Kirkegårdsvedtægt
Eventuelt, herunder næste møde

Ad 1. Siden sidst
Kirkegårdsdiget er genetableret.
Det er arrangeret, at alterbiblen kommer til bogbinder i Aarhus.
Kirkebilen kører atter.
Konfirmandkørsel er arrangeret, så børnene kører med skolebus til kirke og retur med taxa.
Der var indkommet 4978 kr. i høstoffer. Pengene fordeles mellem Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær
og SOS Børnebyerne.
Der er bevilget 120.000 kr. til automatisk ringning fra provstiet. Der skal indhentes endnu et tilbud.
Karl Åge havde undersøgt mulighed for automatisk ringning og automatisk lukning. Samlet koster det ca.
120.000 kr. 5%-puljen ansøges.
Gode erfaringer indtil videre med kirkeblad i butikkerne. Ingen havde henvendt sig for at få bladet tilsendt.
Birthe Andersen og co. vil gerne lave dåbsklude. Det var der stor opbakning til. Jan kontakter hende.
Der afholdes loppemarked over indbo fra Knebel Præstegård/sognehus lørdag 6. oktober.
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Ad 2. Regnskabet/godkendelse af revisionsprotokollat. Regnskab overgår til Provstiet
Birthe gennemgik revisionsprotokollat til årsregnskab for 2017. Der er ikke forhold, der drager tvivl om
sognets fortsatte drift, og der er ingen bemærkninger til årsrapporten eller til revisionen.
Menighedsrådet underskrev revisionsprotokollatet.
Birthe og Karl Åge havde været til budgetsamråd. Den endelige ligning i 2019 bliver på 673.719 kr. Dertil
kommer 2,2 mio. kr. til anlæg og 119.652 kr. til automatisk ringning. Desuden får vi 120.000 kr. for 5%puljen til at dække underskud i forbindelse med, at præsten er flyttet ud, og der dermed ikke kommer
nogen huslejeindtægter ind.
På budgetsamrådet blev analysemodellen for Syddjurs Provstis økonomi rundt om i sognene fremlagt. Tved
Sogn lå fornuftigt. Den 5. februar 2019 kl. 15.00 afholdes der møde omkring analysemodellen hos Provstiet.
Vi er med på regnskabskontoret fra 1. oktober.
Der skal laves endeligt budget inden den 15. november.

Ad 3. Fællesmøde. Evt. Sammenlægning af menighedsråd
Der var enighed om følgende punkter til mødet:
• Evt. sammenlægning
• Kirkeblad
• Hjemmeside
• Kirkegårdsvedtægt

Ad 4. IT skrivebord
Nyheder fra IT-skrivebordet blev gennemgået.

Ad 5. Orientering om gravermedhjælperstillingen
Karl Åge orienterede om graver- og gravermedhjælper-situationen. Lone var stoppet midt i september. I
stedet er Uffe S. Rasmussen ansat indtil 14. december.
René har smadret tommeltotten og er sygemeldt i min. 2 måneder. Karl Åge indkalder til
sygefraværssamtale med mulighedserklæring.
Catrina Mia Folkmann Nielsen er blevet ansat som erstatning for René indtil sidst i december.

Ad 6. Tagprojekt
Renoveringsarbejdet på graverbygningen er næsten klart. Murer blev en anelse dyrere end budgetteret, men
det forventes at udgiften kan holdes indenfor det oprindelige budget.
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Den 25. september blev der afholdt fraflytningssyn over præsteboligen. Der var stor velvilje i forhold til at
få præstegården gennemgående renoveret, inden en ny præst skal flytte ind. Forhold omkring
renoveringen, herunder bekæmpelse af skimmelsvamp, blev diskuteret.
Der skal udarbejdes projekt om præsteboligen. 5%-puljen søges om midler til at udarbejde projektet.

Ad 7. APV/Kirkegårdsvedtægt
Arbejdstilsynet er kommet med en udmelding om, at der ikke er lavet noget om, og at
gravstensproblematikken er overvurderet.
Grith sender udkast til kirkegårdsvedtægt til Erik.

Ad 8. Eventuelt/næste møde
Næste møde afholdes torsdag 1. november kl. 19.30 i Konfirmationsstuen, Tved Præstegård.
Oprydningsdag afholdes 5. oktober kl. 13.00.

Referent: Grith Mortensen, 2. oktober 2018.

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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