Referat Tved Menighedsråd, torsdag 31. oktober 2019 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Karl Aage Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe Bjørnholdt Sørensen, Erik Lykke, Jan Schmidt (præst), Jane
Thomsen (ledende graver), René Dahlwad Jensen (graver) og Grith Mortensen.

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Regnskab ved kassereren
a. Kvartalsrapport/godkendelse af anlægsregnskab
b. Godkendelse af endeligt budget
3. Fællesmøde – menighedsråds sammenlægning
4. Præsteboligen, (fældning af træer)
5. Niels Viggo Madsens Mindefond
a. Messehagel
b. Ændringer i fonden ved sammenlægningen?
6. Høringssvar til Stiftet
7. Knudepunktet
8. Eventuelt

Ad 1. Siden sidst
Automatisk dørlukning fungerer nu.
Karl Aage har været til møde med provstiet ang. ansættelsesbeviser. De er nu på plads.
Der har været afholdt høstgudstjeneste. Der kom 4.373 kr. ind i høstoffer, som fordeles mellem
Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og SOS Børnebyerne.
Staldkatten har motorproblemer. Erik kigger på den.
Der har været problemer med oliefyret. Ventil er skiftet og nu kører det igen.
Spejderne vil ikke længere have loppemarked i september. De vil gerne have lov at bibeholde
oplagringspladsen i stalden. Det var der tilslutning til.
Møblementet fra Jans kontor gemmes til senere.
Olietanke skal registreres hos kommunen – Erik kontakter kommunen herom.
Beslutning vedr. sikring af de ”løse” sten fra sidste fællesmøde (4. september 2019) sættes først i værk, når
menighedsrådene er sammenlagt.
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Ad 2. Regnskab ved kassereren
a. Kvartalsrapport
Birthe orienterede om økonomien.
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 udviste et resultat af drift på 1.894 kr., hvilket anses for meget
tilfredsstillende. Kvartalsrapporten blev godkendt.
b. Godkendelse af anlægsregnskab
Anlægsregnskab vedr. automatisk ringning og dørlås i Tved blev diskuteret. Udgiften hertil er 31.131 kr.
højere end det godkendte budget iht. ansøgning af 14. august 2019. Provstiet søges om forhøjelse af
anlægsbevillingen.
c. Godkendelse af endeligt budget
Godkendelse af endeligt budget for 2020 kan først ske, når vi er samlet i det nye fælles menighedsråd.

Ad 3. Fællesmøde – menighedsrådenes sammenlægning
Nyt CVR-nummer er oprettet. Kirkegårdssystemet, Nem-konto, Told og Skat, osv. er på plads. FLØS
informeres. Kort sagt: der er styr på den del!
Aftale omkring sammenlægning – der skal laves en forretningsorden. Udkast sendes til alle
menighedsrådsmedlemmer i de tre råd. Den tiltrædes på det første møde.
Der skal desuden laves en vedtægt. Dette drøftes på det første møde i det nye menighedsråd.
Kirkegårdssystemerne skal sammenlægges. Det koster ca. 10.000 kr. at få teknisk bistand fra Skovbo Data til
at gøre det. Matr. er sendt til de andre kasserer og vi afventer deres input. Jane tager kontakt til Skovbo
efter at de to andre menighedsråd har haft møde. Tved ønsker at bruge tilbuddet fra Skovbo Data.
Det undersøges, hvornår der skal søges om at overgå til 2-årige valgperioder.

Ad 4. Præsteboligen (herunder fældning af træer)
Håndværkerne er godt i gang. Der arbejdes primært udvendigt for at udnytte det lune vejr. Næste
byggemøde er 12. november kl. 10.
De tre træer foran præsteboligen mod havet fjernes. Udgift hertil bliver maks. 6.850 kr. (ekskl. moms).
Projektet sættes i værk.

Ad 5. Niels Viggo Madsens Mindefond
Beslutning omkring messehagel og ændringer i fonden ved sammenlægning fremgår af separat referat for
Niels Viggo Madsens Mindefond.

2

Referat Tved Menighedsråd, torsdag 31. oktober 2019 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Ad 6. Høringssvar til Stiftet
Udkast til høringssvar til stiftet var udarbejdet og blev diskuteret. Udkast sendes til de øvrige menighedsråd
til kommentering, hvorefter det sendes til biskoppen.

Ad 7. Knudepunktet
Grith gav en status på byggeriet af Knudepunktet. Der havde tidligere på dagen været afholdt møde i
styregruppen, hvor projektforslaget endeligt var blevet godkendt efter en større sparerunde, der dog
samtidig havde ført til et ”skarpere” projekt. Forsinkelsen omkring godkendelsen i styregruppen betyder, at
det endelige byggeri forsinkes. Det forventes, at byggeriet påbegyndes i juni 2020 og vil stå færdigt godt et
år senere. Der afholdes stadig juletræsfest den 20. december 2020.

Ad 8. Eventuelt
Jan uddelte diverse materialer.
Der afholdes julekoncert i Tved kirke med Molskoret torsdag 5. december kl. 19.30.
Der afholdes adventssammenkomst søndag 8. december efter gudstjenesten i Tved kirke kl. 14.

Referent: Grith Mortensen, 31. oktober 2019.

Jan Schmidt, sognepræst

Karl Aage Sørensen, formand og kontaktperson

Birthe Bjørnholdt Sørensen, kasserer

Lisbeth Klinge, medlem

Erik Lykke Sørensen, kirkeværge

Grith Mortensen, næstformand og sekretær
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