Referat af menighedsrådsmøde, Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat,
torsdag 9. januar 2020 i Tved Præstegård
Deltagere:
Karl Aage Sørensen, Poul Holm Bangsgaard, Dorte Schmeltz, Grith Mortensen, Erik Lykke Sørensen, Palle
Vang Nielsen, Ida Vinsten Bangsgaard, Birthe Bjørnholdt Sørensen, Lisbeth Klinge, Dorte Kruuse, Ole Jensen,
Morten Storm Pedersen, Magda Høgh, Marie Eggert Jørgensen, Jan Schmidt.

Fraværende:
Ilse Mortensen, Jane Thomsen.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af forretningsorden (Grith Mortensen) (revideret udkast vedlagt)

3.

Nyt fra formanden (herunder siden sidst, ændring af valgperiode og oprydning i IT-skrivebord) (Karl
Aage Sørensen)

4.

Nyt fra kassereren (Dorte Schmeltz)

5.

Nyt fra kontaktpersonen (herunder gravermedhjælperstilling og rengøring af konfirmandstuen)

6.

Nyt fra kirkeværgerne (herunder kirkegårdsmur Helgenæs, APV og maskinpark) (Ida Bangsgaard og
Palle Vang Nielsen)

7.

Nyt fra kirkebladsudvalget (Grith Mortensen)

8.

Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet

9.

Nyt fra præsten (herunder ønske om småjusteringer i gudstjenesten) (Jan Schmidt)

10. Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen)
11. Renovering af Tved Præstegård (Karl Aage Sørensen)
12. Indkøb af skab til messehagel til Vistoft Kirke (Ida Bangsgaard)
13. Sommerudflugt (herunder nedsættelse af udvalg) (Karl Aage Sørensen)
14. Årshjul for årets arrangementer (hvem står for hvilke arrangementer) (Karl Aage Sørensen)
15. Møde med biskoppen (korrespondance med biskoppen vedlagt)
16. Eventuelt – herunder nye mødedatoer og evaluering af mødeformen

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af forretningsorden
Udkast til forretningsorden var udsendt inden mødet. Den blev diskuteret, og mindre ændringer blev
foretaget. Formanden underskriver den reviderede forretningsorden.

Ad 3. Nyt fra formanden
Jane havde kontaktet Skovbo Data. Sammenlægning af kirkegårdsregnskaber sker først efter uge 5.
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Kontaktperson, formand, kasserer og gravere aftaler nærmere om, hvordan det skal køre i fremtiden samt
hvordan de økonomiske forhold skal være.
Jane arbejder på at få oprettet sikker fælles mailadresse og ét telefonnummer.
Overgang til 2-årig valgperiode blev diskuteret. Distriktsforeningen afholder kursus den 20. februar om,
hvordan der afholdes menighedsrådsvalg. Formændene for valgbestyrelserne deltager om muligt.
Oprydning i IT-skrivebord. Vistoft og Helgenæs overfører evt. mails fra deres postkasser til den nye
fællespostkasse (8253). Grith arkiverer derefter mails i undermapper.

Ad 4. Nyt fra kassereren
Dorte S. orienterede om arbejdet med at få styr på adgang til konti, mv.
Indkøb af fyringsolie blev diskuteret. Der var enighed om, at der laves et fællesindkøb for de tre steder. Erik
forhandler en aftale på plads.
Det blev besluttet, at Jane fremover forsynes med et dankort, mens René kan købe på konto.
Kirkebladsudvalg finder en løsning på fremtidig fordeling af udgifter til kirkeblad og hjemmeside. Forslaget
er en 50-50 fordeling.
Judiths budget til kirkekoncerter blev diskuteret. Det blev aftalt, at Dorte S. tager kontakt til Knebel-RolsøAgri-Egens for at fordele en merudgift til musiklivet (ud over de 30.000 kr., der pt. er i budgettet).
Kasserergruppen mødes for at få styr på økonomien, herunder adgang til bankkonti.
Birthe og Karl Aage kører regnskabet for renoveringen af præstegården i Tved færdigt.

Ad 5. Nyt fra kontaktpersonen
Ilse var ikke tilstede, hvorfor Marie orienterede.
Gravermedhjælperstillingerne blev diskuteret. Der var opbakning til, at Jane og personalekonsulenten
finder en løsning til gravermedhjælpersituationen, så længe lønniveauet ikke øges.
Der iværksættes en rengøring i graverbygningen på Helgenæs og i konfirmandstuen i Tved Præstegård.
Grith orienterede om, at hun havde lavet et udkast til en personalehåndbog for de tre kirker baseret på
Thorsager-Bregnet-Feldballes. Jane og Ilse arbejder på at få den gjort færdig.
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Ad 6. Nyt fra kirkeværgerne
Palle orienterede om renovering af kirkediget på Helgenæs. Hans Lund, der er bygningskonsulent på
opgaven, indhenter nu tre tilbud.
Morten har lavet et udkast til ansøgning til provstiet ang. de vippende gravsten på de tre kirkegårde.
Morten sender ansøgningen til provstiet.
Der laves desuden brev til gravstedsejerne, som Jane sender ud.
Mht. maskinparken, så repareres plæneklipperen på Helgenæs i første omgang. Det blev diskuteret at lease
en bil. Erik laver et oplæg omkring billeasing. Maskinparken diskuteres på et møde, hvor Jane er tilstede.
Ekstra olietank i Tved skal fjernes, og BBR ændres. Erik gør det, når tanken er tom.
Taget på præstegården på Helgenæs skal understryges, og der er problemer med tagrenderne. Palle
undersøger, om det kan gøres i forbindelse med forårets kalkning af kirken.
Vippende bænke i Helgenæs Kirke fastgøres, anslået pris er 5000 kr. Karl Aage og Palle kigger på det.
En ny lejekontrakt er under udarbejdelse med lejerne i Helgenæs Præstegård.

Ad 7. Nyt fra kirkebladsudvalget
Grith orienterede om, at hjemmesiden nu var opdateret. Der holdes møde i kirkebladsudvalget om en uge.
Medlemmer i det nye udvalg er Ida og Grith.

Ad 8. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet
Der var intet at berette.

Ad 9. Nyt fra præsten (herunder ønske om småjusteringer i gudstjenesten)
Jan fremlagde forslag til småjusteringer i gudstjenesten vedr. ind- og udgangsbøn og placering af Fadervor i
gudstjenesten. Fremadrettet benyttes ind- og udgangsbønner fra Vistoft. Svar i begyndelsen af
gudstjenesten ændres til ”og Herren være med dig”.
Fadervor flyttes.

Ad 10. Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen)
Blev gennemgået under punkt 5.

Ad 11. Renovering af Tved Præstegård
Tækkemand er nu færdig med stråtaget – på tid og budget. Der er muret op udvendig. Der pudses, kalkes
og tjæres først i foråret. Vinduer er sat i, og bindingsværk er repareret. Loft er ved at blive isoleret. Ny
indervæg i nordvæggen etableres. Smed er i gang. Tidsplan ser ud til at holde, så byggeriet kan være
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færdigt til sommerferien. Økonomien ser ud til at holde. Der skal vælges klinker, mv. Alle interesserede fra
menighedsrådet er velkomne.

Ad 12. Indkøb af skab til messehagel til Vistoft Kirke
Ida fremlagde tilbud på et skab til messehagelsen fra Tømrermester Steen Thomsen. Der var enighed om, at
sætte arbejdet i gang. Overslagspris på ca. 15.600 kr. Ida iværksætter.

Ad 13. Sommerudflugt (herunder nedsættelse af udvalg)
Der blev nedsat et udvalg bestående af Magda, Lisbeth og Dorte K., som arrangerer sommerudflugt.

Ad 14. Årshjul for årets arrangementer (hvem står for hvilke arrangementer)
Muligheden for at etablere et årshjul blev diskuteret.
Det blev besluttet, at når arrangementer m.v. er fastlagt i forbindelse med udgivelse af kirkebladet, så
meldes de ud til menighedsrådet – og arbejdsfordelingen til de enkelte arrangementer diskuteres på det
efterfølgende møde.
Sommersammenkomst flyttes til udgangen af juli og holdes i Tved. Forårssammenkomsten aflyses.
Dorte K. arrangerer forplejning til den kommende sogneaften på Helgenæs.

Ad 15. Møde med biskoppen
Mødet med biskoppen blev diskuteret. Mødet afholdes den 23. januar 2020 kl. 16.00 i konfirmandstuen i
Tved Præstegård.
Erik laver kaffe, Marie køber frugt og småkager.
Grith undersøger deltagerantal fra Knebel-Rolsø-Agri-Egens.
Karl Aage byder velkommen, hvorefter biskoppen får ordet.

Ad 16. Eventuelt – herunder nye mødedatoer og evaluering af mødeformen
Evaluering af mødeform: Der var tilfredshed med mødeformen.
Næste møde: Onsdag 4. marts kl. 19 på Helgenæs. Dorte S. inviterer regnskabskontoret.
Mulige punkter til næste møde: Maskinpark, personalehåndbog, menighedsrådsvalg, årsregnskab,
opfølgning på møde med biskoppen, personalesituationen.
Dorte S. bestiller menighedsrådskalendere til 3 personer.
Referent: Grith Mortensen, 9. januar 2020.
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