Referat af menighedsrådsmøde, Tved-Helgenæs-Vistoft
Menighedsråd, torsdag 23. januar 2020 i Tved Præstegård
Deltagere:
Marie Eggert Jørgensen, Magda Høgh, Poul Holm Bangsgaard, Ida Bangsgaard, Morten Storm Pedersen,
Karl Åge Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe B. Sørensen, Grith Mortensen, Erik Lykke Sørensen, Ilse
Mortensen, Palle Vang Nielsen, Dorte Schmeltz, Dorte Kruuse
Fra kirkerne: Jan Schmidt

Fraværende:
Ole Jensen, Jane Thomsen

Dagsorden:
1.

Fastsættelse af fremtidig valgperiode for menighedsrådet

2.

Nyt fra de enkelte menighedsrådsmedlemmer og præsten

3.

Eventuelt

Ad 1. Fastsættelse af fremtidig valgperiode for menighedsrådet
Der var enighed om at ansøge stiftet om at overgå fra en firårig til en toårig valgperiode for
menighedsrådet. Valgbestyrelsen søger om dette.

Ad 2. Nyt fra de enkelte menighedsrådsmedlemmer og præsten
Der afholdes menighedsmøde med orientering om menighedsrådets arbejde og valg til menighedsrådet
den 12. maj kl. 19.30 i konfirmandstuen i Tved.
Der oprettes en ny e-mailadresse for kirkegårdene. Den nye adresse forventes at blive thv.kg@km.dk. Karl
Åge sætter i værk og melder tilbage til kirkebladsudvalget, så det kan komme med i det næste kirkeblad.
Arbejdet med den sidste messehagel til Tved sættes nu i værk – den er betalt af Niels Viggo Madsens
Mindefond. Der kigges på stoffer, mv. torsdag 30. januar kl. 19 i Tved Præstegård. Alle er meget velkomne,
men beslutningen skal træffes af bestyrelsen for Niels Viggo Madsens Mindefond.
Torsdag 30. januar kl. 20 inviteres arkitekt Kurt Birk til at komme med fliseprøver mv. til præstegården. Det
sker ligeledes i konfirmandstuen i Tved Præstegård. Alle er meget velkomne.
Der afholdes afskedsgudstjenester for Jan søndag den 26. juli.
Man var enige om, at Judiths rådighedsbeløb skulle forhøjes til 40.000 kr. i 2020, hvoraf 30.000 kr. er en del
af den eksisterende samarbejdsaftale, og de 10.000 kr. deles mellem de to menighedsråd, Knebel-RolsøAgri-Egens og Tved-Helgenæs-Vistoft. Der blev desuden aftalt med KRAE, at der skulle etableres et
samarbejdsudvalg omkring organisten bestående af de to menighedsråds kasserere og kontaktpersoner.
Grundlovsmødet holdes i år ved Helgenæs Præstegård. Dorte K. aftaler nærmere med bestyrelsen i
Kulturhuset Helgenæs Præstegård.
Der er udarbejdet udkast til personalehåndbog. Jane og Ilse arbejder videre med denne.
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Der var enighed med KRAE om, at udgiften til kirkeblad og hjemmeside i fremtiden deles 50-50 mellem de
to menighedsråd.
Der afholdes tur ud i det blå den 26. maj i samarbejde med Lyngparken. Turen går til Mørke og Rosenholmområdet.

Referent: Grith Mortensen, 23. januar 2020.
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