Referat Tved Menighedsråd, tirsdag 29. maj 2018 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Karl Aage Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe Bjørnholt Sørensen, Jan Schmidt (præst) og René Dahlwad Jensen
(graver) og Grith Mortensen

Fraværende:
Erik Lykke

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bygning/kirkegårdssyn
Siden sidst
Kvartalsrapport
Budget
It Skrivebord
APV gravsten
Tagprojekt
Sommerens kirkelige aktiviteter
Mols i Udvikling
Eventuelt /næste møde

Ad 1. Bygning/kirkegårdssyn
Se separat synsprotokol.

Ad 2. Siden sidst
Jan rejser fra Tved Præstegård den 31. juli 2018.
Jan stopper som præst den 31. juli 2020
Manglende husleje for 2018 skal søges under 5%-puljen. For 2019 skal der søges som en del af budgettet.
Judith bliver 60 år i juni. Gave indkøbes i fællesskab med de andre menighedsråd.
Årsmøde i skole-kirke-udvalget har været afholdt, hvor Birthe deltog og fik et indblik i de mange aktiviteter,
som kører i skoleregi.
Kirkekoret øver fremadrettet i Strands Forsamlingshus. Heart-koret øver i konfirmandstuen i Tved.
Olietanke er endnu ikke blevet installeret.
Ny vandvarmer er installeret i konfirmandstuen.
Ole Thomsen har givet tilsagn til, at alterbiblen bliver restaureret, og at Niels Viggo Madsens mindefond
bekoster dette. Jan undersøger, om Niels Trangbæk kender et firma, der kan stå for restaureringen.
Slagbænk i våbenhus repareres ved lejlighed.
FK Distribution uddeler også denne gang kirkebladet, hvorefter det vurderes, om de har bedre succes denne
gang, eller der skal findes en anden løsning.
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Der var indsendt yderligere oplysninger i forhold til ligningen til provstiet.
René har deltaget i kursus om digitale kirkegårdskort.
Samarbejdsaftale om kirkeblad/hjemmeside mangler stadig (Grith).
Der undersøges for skimmelsvamp i præstegården. Teknologisk Institut foretager en byggeteknisk
gennemgang.
Birthe orienterede om et møde om databeskyttelsesforordningen, som hun og Karl Aage havde deltaget i.
Birthe har lavet databehandleraftaler med Folkekirkens IT samt opdaterede adgangsvilkår for de enkelte
menighedsrådsmedlemmer. Endelig har Birthe lavet databehandleraftale med Skoubo Data. Birthe fik
menighedsrådets bemyndigelse til at indgå aftalerne.

Ad 3. Kvartalsrapport
Birthe gennemgik kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018, hvorefter den blev godkendt af menighedsrådet.

Ad 4. Budget
Birthe gennemgik budgettet for 2019.
Dette blev godkendt og afsendt med følgende identifikation: Tved Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60668515.
Budget 2019. Bidrag budget afleveret d. 29-05-2018 20:10.
Menighedsrådet blev enige om, at Karl Aage beder om et ekstraordinært provstesyn i forhold til renovering
af præstegårdens indre, så der allerede nu kan laves en plan for denne renovering.

Ad 5. IT skrivebord
Nyt fra IT skrivebordet blev kort gennemgået og kommenteret.

Ad 6. APV gravsten
Der har været foretaget APV gennemgang af gravsten. Rapport fra gennemgangen afventer. Alle sten på
sokler forventes at skulle sikres.

Ad 7. Tagprojekt
Der arbejdes på taget. Flere spær end beregnet skal udskiftes, men det forventes ikke at fordyre projektet
på nuværende tidspunkt. Tidsplan ser stadig fornuftig ud.
Stenmur og rækværk etableres langs bygningen inden for den budgetterede ligning.

Ad 8. Sommerens kirkelige aktiviteter
Der afholdes følgende arrangementer:
• Kirkestafet i Tved 28. juni
• Koncert i Vistoft 19. juli
• Sommerkoncert i Tved Kirke den 23. august
• Sommerkoncert i Helgenæs Kirke den 29. august
• Orgel og pizza i Tved den 14. oktober
• Julekoncert med Molskoret 12. december
• Julesalmesangsaften i Helgenæs Kirke den 18. december
• Krybbespil med spirekoret i Vrinners Kirke
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•

Sangaftener i Strands Forsamlingshus i oktober/november.

Der er planlagt sogneaften i Tved Kirke i marts 2019. Fremadrettet holdes kun en sogneaften i hvert sogn.
Til gengæld holdes flere fælles sogneaftener.

Ad 9. Mols i Udvikling
Grith orienterede om Knudepunktet og bosætningsdagen, som havde været afholdt den 27. maj.

Ad 10. Eventuelt/næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 14. august kl. 19.30 i Konfirmationsstuen, Tved Præstegård.

Referent: Grith Mortensen, 29. maj 2018.

Jan Schmidt, sognepræst

Karl Aage Sørensen, formand og kontaktperson

Birthe Bjørnholdt Sørensen, kasserer

Lisbeth Klinge, medlem

Grith Mortensen, næstformand og sekretær
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