Referat Tved Menighedsråd, onsdag 30. august 2017 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Birthe Bjørnholt Sørensen, Karl Åge Sørensen, Erik Lykke, Lisbeth Klinge, Grith Mortensen, Jan Schmidt
(præst), René Dahlwad Jensen (graver) og Arne Lykke (gravermedhjælper)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Siden sidst
Kvartalsrapport/revisionsprotokollat
Energigennemgang
It-skrivebord
Sammenlægning
Tagprojekt
Kirkelige aktiviteter
Valg til Provstiudvalget
Eventuelt/næste møde

Ad 1. Siden sidst
Asketræer på kirkegården skæres ned, da de er ramt af sygdom.
Sommerkoncert afholdt med stor succes. Jens Kruse spørges, om han vil arrangere koncerten i 2018.
Sommersammenkomst er afholdt i Tved med 30-35 deltagere.
Birthe er blevet 70 år.
Der er oprettet ny konto i Rønde Sparekasse, så vi fordeler midlerne og dermed spreder risikoen. Endelig er
en Mobile Pay-løsning under etablering.
Klinker bag alteret er fæstnet.
Samarbejdsaftale om kirkeblad/hjemmeside mangler stadig.
Ad 2. Kvartalsrapport/revisionsprotokollat/budget
Birthe gennemgik rapporten for 2. kvartal, som blev godkendt.
Revisionsprotokollat for regnskabet for 2016 blev gennemgået. Revisionen havde ikke givet anledning til
bemærkninger. Endvidere var der foretaget anmeldt beholdningseftersyn den 7. december 2016. Det gav
ikke anledning til bemærkninger. Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet.
Karl Åge gennemgik provstiets forslag til budget for 2018. Dette behandles endeligt på Provstimøde den 31.
august.
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Ad 3. Energigennemgang
Energigennemgang har været afholdt 22. august. Luftfugtighed er for høj – for at afhjælpe det, skal der
fremadrettet luftes kort ud hver morgen. De to olietanke er for gamle. Der enighed om at få dem skiftet for
at undgå, at tankene pludselig lækker.
Ad 4. It skrivebord
Grith gennemgik nyheder fra IT-skrivebordet.
Der var enighed om, at hvad der bliver lagt i kirkens bøsse i adventstiden sendes til den fælles
provstibaserede julehjælp. Derudover uddeler sognet Bjerregaard Jensens legat.
Der var enighed om, at menighedsrådet ikke kommenterer på betænkning 1567. Menighedsrådsvalg i
fremtiden, men følger provstiudvalgets svar.
Ad 5. Sammenlægning
Det lille udvalg bestående af Morten, Dorte K og Birthe har haft et forberedende møde.
Fordele og ulemper ved øget samarbejde og evt. sammenlægning blev diskuteret. Det lille udvalg arbejder
videre.
Ad 6. Tagprojekt
Materiale fra arkitekt Kurt Birk er indsendt til Kulturarvsstyrelsen. Deres svar afventes.
Første fase, ladebygningen ud mod kirkegården, regnes med at blive godkendt som en del af provstiets
anlægsbudget for 2018 (afventer endelig vedtagelse på budgetsamråd 31. august).
Ad 7. Kirkelige aktiviteter
Høstgudstjeneste afholdes 24. september kl. 10 i Tved Kirke. Birthe, Lisbeth og Eva pynter. Karl Åge
afholder kort orientering om årets gang. Grith og Eva laver kager. Alle medbringer kaffe og te. Der holdes
fast i offergang i forbindelse med høstgudstjenesten.
19. september afholdes sogneaften i Tved Forsamlingshus.
Familiegudstjeneste afholdes 25. oktober i Tved.
Reformationsringning efterfulgt af kort andagt sker den 31. oktober.
Poul Bangsgaard afholder litteraturforedragsaften om James Joyces ’Ulysses’ den 8. og 22. november i Tved
Præstegård, konfirmandstuen.
Ad 8. Valg til Provstiudvalget
Der blev orienteret om det forestående valg til Provstiudvalget.
Ad 9. Eventuelt/Næste møde
Skole-kirke-samarbejdet afholder rollespilsdag den 27. september. Frivillige hjælpere efterlyses.
Erik kommer med sokkelmaling til flagstangen.
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Jan og Grith holder indlæg om landsbykirkens fremtid ved et landsbymøde i Grundfør den 23. september
2017.
Der arrangeres tur ud i det blå torsdag den 21. september i samarbejde med Lyngparken.
Der afholdes udflugt den 10. september 2017 for alle menighedsråd.
Der afholdes menighedsrådsmøde tirsdag 7. november 2017 kl. 19.30 i Konfirmandstuen.
Torsdag den 16. november afholdes fællesmøde for pastoratet.

Referent: Grith Mortensen, 30. august 2017.

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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