Referat menighedsrådsmøde Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd, tirsdag den 9. august 2022 kl. 19 i
Tved.
Fraværende: Ilse Mortensen
Dagsorden og referat.
1. Godkendelse af dagsorden.
OK
2. Nyt fra formanden
Budgetmøde Rønde 31.8. Dorte, Karl Aage, Lisbeth, Erik, Jane+ præst.
MR-foreningen har sendt indbydelse til aften i Rønde med biskoppen den 21. sept. Hvis der er interesse,
kan man melde sig til.
(Karl Aage Sørensen, blytaget i Tved, vedhæftet, forpagtningsaftale på Helgenæs, vedhæftet)
Forpagtningsaftalen er på plads nu og godkendt.
Ift. Blytaget jf. bilag. Arkitekt har udarbejdet budget. Sendt til nationalmuseet. Stiftet vil have flere
tegninger før godkendelsen. Arkitekt laver flere tegninger. Stiftet siger det skal rettes uden beregninger.
Næstformand fortæller, at vi har fået svar fra provstiet ang. energiberegninger. Man kan søge frem til 1.
april. De tre kirkeværger undersøger og udarbejder en endelig ansøgning til behandling for MR. Vi
afventer budgetsamrådsmødet, så går de i gang.
3. Nyt fra kassereren
(Dorte Schmeltz, tildeling af driftsmidler, vedhæftet, Budgetsamråd 31.8. Rønde)
2. kvartalsrapport. Der er et fint overskud på 314.000.
Kirkelige aktiviteter er der indtægt. Penge fra Niels Viggos fond, til trykning af pjecen om Tved
kirke.
Evt. forbedringer: Der en dør på Helgenæs og en stik kontakt i Tved sognegård i mødelokalerne,
som trænger.
Der er afsat 30.000 kr. til kalkning af præstegården på Helgenæs i budget 2022 – kan ikke nås før
foråret 2023.
Graver foreslår, at belægningen renoveres - der, hvor det gamle skur stod bag kapellet på
Helgenæs.
Næstformand spørger ift. problem med orgel i Vistoft kirke. Måske er der frie midler. Evt.
Fondssøgning.
Kvartalsrapport er godkendt.
Orientering om studietur og økonomi

Katja har videregivet forespørgsel på at indkøbe en fælles pavillon-telt fra zone 1. KK-medarbejder
sender forespørgsel til formanden, han tager sig af det herefter.
4. Nyt fra kontaktpersonen
(Ilse Mortensen/Ole Schøler, procedure for ansættelse af kirkesanger)
Proceduren vedrørende ansættelse af kirkesanger. Orientering om stillingsopslag, proceduren.
Udpegning af kandidater sker den 20. sep. Der afholdes samtaler fredag den 23. sep. kl. 15.00.
Jobopslag kommer på hjemmesiden og i avis. Ansættelse pr. 1 oktober.
5. Nyt fra kirkeværgerne (Erik Lykke Sørensen, Marie Eggert Jørgensen og Palle Vang Nielsen)
Ift. Diget i Vistoft. Graver skulle indhente tilbud, det er bestilt. Forslag om at indhente ny aftale om
træfældning tæt på diget på Helgenæs. Tager det med på næste møde.
Drikkevands forurenings skilte sat op.
Palle har bestilt maling af vinduer og døre på Helgenæs jf. sidste kirkesyn. samt tilbud til ny dør i
sognegård.
Der er fugt problemer i alle tre kirker, Palle forslår at der indkøbes affugtere. MR vil undersøge priser på
affugtere, samt størrelser til næste gang.
Ros videregivet til graver for pasning på Helgenæs,
Erik undersøger udbedring af stikkontakt i Tved.
6. Nyt fra kirkebladsudvalget (Ole Schøler og Grith Mortensen)
Deadline 7. oktober.
Kirkebladet kører efter planen.
7. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet.
Valgbestyrelen arbejder på nyt MR-valg i efteråret.
MR valgforsamling den 20. september kl. 19.30 i Strands.
Der skal vælges 3 medlemmer fra hvert sogn, samt 1 suppleant fra hvert sogn.
8. Aktiviteter august
Sommerkoncert 18.8 i Tved med Simone Egeriis
Der skal sælges billetter. Der skal annonceres i avis, på hjemmesiden, på Facebook.
9. Nyt fra vikarierende præst (Katja Stritzinger)
Skole-kirke samarbejde på plads.
Det praktiske vedr. høstgudstjenester aftales på næste møde.
10. Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen)
Gravermedhjælper har afholdt 14 dages barsel.
Kulturhuset anmodes om at sige til, når der er aktiviteter, så graverne kan forberede sig inden.
40 meter hæk skal skiftes på Helgenæs.
11. Næste møde
Den 13. september kl. 19.00 på Helgenæs

12. Eventuelt.
MR taler om Grøn kirke. Udvalget holder møde på torsdag den 11. august kl. 9.00. der kommer en
dagsorden.
13. Referatet læses op og underskrives Deltagere:
Karl Aage Sørensen

Ole Schøler

Erik Lykke Sørensen

Lisbeth Klinge

Marie Eggert

Palle Vang

Dorte S. Schmeltz
Katja Stritzinger, konst. Sognepræst

Rita Geertz

