Referat Tved Menighedsråd, tirsdag 23. februar 2016 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Jens Kruse, Birthe Bjørnholt Sørensen, Karl Åge Sørensen, Kirsten Jensen, Grith Mortensen, Jan Schmidt
(præst), René Dahlwad Jensen (graver), Arne Lykke (gravermedhjælper)

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Regnskab og kirkegårdsregnskab
3. IT Skrivebord
4. Zonemøde
5. Mols i udvikling
6. Kirkestafet
7. Lys på kirkegården, ned til toiletter
8. Postkasse til Tved kirkekontor
9. Provstesyn
10.Eventuelt

Ad 1. Siden sidst
Jens orienterede om status på div. punkter fra referatet fra sidste møde og hvad der ellers var sket siden
sidst.
Ad 2. Regnskab og kirkegårdsregnskab
Fordeling af udgifter med de andre menighedsråd blev diskuteret. Udgifter til organist og kor betales efter
procent-fordeling af ligningsbeløbet for de 5 sogne.
Kirkesanger betales efter en procentvis fordeling af ligningsbeløbet mellem Tved, Vistoft og Helgenæs.
Tved betaler alle udgifter til konfirmander og Jans telefonudgifter, mens Helgenæs og Vistoft betaler de
øvrige fællesudgifter.
Birthe gennemgik regnskabet for 2015. Resultatet var på DKK -99.693. Underskuddet kunne primært
forklares ved kalkning og udskiftning af tagkamme, øgede udgifter til fælles organist samt ændret fordeling
af lønudgifter til kirkesanger. Regnskabet mærket Tved Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60668515, Regnskab
2015, Afleveret d. 22-02-2016 9:17 blev godkendt.
Endvidere godkendte menighedsrådet momsprocenten til at være på 31%
Der var foretaget beholdningseftersyn den 20. november 2015 af revisor. Det havde ikke givet anledning til
bemærkninger. Menighedsrådet godkendte dette.
Ad 3. IT Skrivebord
Grith gennemgik nyt fra IT skrivebordet.
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Ad 4. Zonemøde
Zonemødet for kirkerne på Mols og Helgenæs holdes den 3. marts.
Ad 5. Mols i Udvikling
Grith fremlagde tankerne om menighedsrådenes involvering i Mols i Udvikling. Forslag til handleplan forelå,
som inkluderede:
1. Øget samarbejde med det øvrige foreningsliv og med offentlige institutioner
2. Etablering af kulturhus
3. Kommunikationsportal for området
4. Aktiv deltagelse i styregruppen for Mols i Udvikling
Der var overordnet opbakning til at gå videre med handleplanen.
Ad 6. Kirkestafet
Det blev foreslået, at der holdes et arrangement hver tirsdag i skolernes sommerferie (enten koncert eller
kirkestafet). Endvidere holdes tre kirkevandringer i sommerperioden.
Ad 7. Lys på kirkegården, ned til toiletter
Jens undersøger priser for 2-3 lamper, der skal placeres mellem kirken og toiletterne. Om muligt vælges
samme model, som allerede er på kirkegården.
Ad 8. Postkasse til Tved Kirkekontor
Der var enighed om at få indkøbt en postkasse til Tved Kirkegård, Tved Kirkebakke 12a. Karl Åge sørger for
dette. Ligeledes indkøbes cykelstativ.
Ad 9. Provstesyn
Der holdes provstesyn den 26. maj 2016 kl. 9.00-11.00. Listen fra sidste provstesyn blev gennemgået. De
fleste emner var udbedret. Ønsker, der skal påpeges i forbindelse med provstesynet: Nyt stråtag på
østlængen og tegl på præsteboligen.
Arkitekt Kurt Birk udarbejder handlingsplan for Kulturarvsstyrelsen, som skal være klar inden provstesynet.
Ad 10. Eventuelt
Der var div. orienteringer under eventuelt.
Næste menighedsrådsmøde afholdes: Onsdag 20. april 2016 kl. 19.30 i Tved Præstegård.
Referent: Grith Mortensen, 23. februar 2016.
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