Referat af fælles menighedsrådsmøde, Tved-Helgenæs-Vistoft
Pastorat, torsdag 31. januar 2019
Deltagere:
Fra Vistoft Menighedsråd: Marie Jørgensen, Magda Høgh, Poul Holm Bangsgaard, Morten Storm Pedersen,
Ida Bangsgaard.
Fra Tved Menighedsråd: Karl Aage Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe B. Sørensen, Grith Mortensen, Erik
Lykke Sørensen.
Fra Helgenæs Menighedsråd: Ole Jensen, Palle Vang Nielsen, Dorte Schmeltz, Dorte Kruuse.
Fra kirkerne: Jan Schmidt, Jane Thomsen.

Fraværende:
Ilse Mortensen, Malene Høgh, René Dahlwad Jensen.

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

Godkendelse af dagsorden – og evt. tilføjelser
Sammenlægning af menighedsråd – fastsættelse af tidsplan og procedure
Fremtidigt graversamarbejde
Korlønninger
Sogneaftener – frekvens
Studietur og julefrokost
Husstandsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag 10. marts
Sidste nyt om Mols i Udvikling
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden – og evt. tilføjelser
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Sammenlægning af menighedsråd – fastsættelse af tidsplan og procedure
Morten gennemgik de diskussioner, som den lille gruppe havde haft.
Gruppen var nået frem til nedenstående overordnede plan:
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1. søndag i advent 2019-1. søndag i
advent 2020
Sammensætning:
Menighedsråd bestående af det
gamle menighedsråd, dvs. 15
personer
Poster:
Formand: 1 (ideelt set så ser vi
gerne, at formanden fortsætter i den
første periode med 9 medlemmer)
Næstformand: 1
Kasserer: 1
Kontaktperson: 1
Kirkeværge – Tved: 1
Kirkeværge – Helgenæs: 1
Kirkeværge – Vistoft: 1
Bygningsansvarlig: 1 (overordnet for
alle kirkernes bygninger)
Sekretær: 1
Kirkebladsudvalg: >1
Aktivitetsudvalg: >1
Kirke-skole samarbejde: 1
Desuden et frivillighedskorps bl.a. til
at hjælpe med afholdelse af
arrangementer (pyntning af kirke,
kagebagning, kaffe og anden praktik)

1. søndag i advent 2020-1. søndag i
advent 2022 (dvs. valgperiode
nedsættes til 2 år)
Sammensætning:
Menighedsråd bestående af 9
personer. Det tilstræbes, at der er 3 fra
hvert sogn og som minimum, at alle de
tidligere sogne er repræsenteret
Poster:
Formand: 1
Næstformand: 1
Kasserer: 1
Kontaktperson: 1
Kirkeværge – Tved: 1
Kirkeværge – Helgenæs: 1
Kirkeværge – Vistoft: 1
Bygningsansvarlig: 1 (overordnet for
alle kirkernes bygninger)
Sekretær: 1
Kirkebladsudvalg: >1
Aktivitetsudvalg: >1
Kirke-skole samarbejde: 1
Desuden et frivillighedskorps bl.a. til at
hjælpe med afholdelse af
arrangementer (pyntning af kirke,
kagebagning, kaffe og anden praktik)

1. søndag i advent 2022-1. søndag i
advent 2024
Sammensætning:
Menighedsråd bestående af 9
personer. Alle de tidligere sogne er
repræsenteret, gerne med en ligelig
fordeling
Poster:
Formand: 1
Næstformand: 1
Kasserer: 1
Kontaktperson: 1
Kirkeværge – Tved: 1
Kirkeværge – Helgenæs: 1
Kirkeværge – Vistoft: 1
Bygningsansvarlig: 1 (overordnet for
alle kirkernes bygninger)
Sekretær: 1
Kirkebladsudvalg: >1
Aktivitetsudvalg: >1
Kirke-skole samarbejde: 1
Desuden et frivillighedskorps bl.a. til
at hjælpe med afholdelse af
arrangementer (pyntning af kirke,
kagebagning, kaffe og anden praktik)

Opgaver i forbindelse med en sammenlægning blev præsenteret og diskuteret, herunder hvordan gruppen
gerne vil være menighedsråd fremadrettet (forventningsafstemning i forhold til arbejdsgange,
beslutningsprocesser og kommunikation), afholdelse af menighedsmøder i de tre sogne (herunder
formalia), medarbejdere (virksomhedsoverdragelse i forbindelse med sammenlægning), økonomi og
endelig valgperiode (4 år eller 2 år).
Dorte K. spurgte til, hvordan menighedsmøderne så beslutter sig for eller imod – er det flertal, skal en vis
procentdel være til stede? Hemmelig afstemning eller håndsoprækning? Det skal undersøges.
Samarbejdsformen blev diskuteret, da der naturligvis er lokale forskelle mellem Tved, Helgenæs og Vistoft
på den måde, man er menighedsråd på i dag. Det er derfor vigtigt løbende at forventningsafstemme, når
man bliver et fælles menighedsråd.
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Det blev nævnt, at det er vigtigt at have tillid til de grupper, der er nedsat. Samtidigt er det vigtigt, at
grupperne er gode til at melde tilbage til resten af menighedsrådet – så højt informationsniveau er ønsket.
Sammenlægning af de tre menighedsråd sker – hvis det vedtages på menighedsmøderne – fra 1. søndag i
advent 2019; i første gang med alle de nuværende 15 medlemmer og fra 2020 med 9 medlemmer (3 fra
hvert sogn) – følger planen ovenfor. Menighedsmøder afholdes efter annoncering i kirkebladet og
lokalavisen:
Tved: tirsdag 30. april kl. 19.30 (afholdes i konfirmandstuen i Tved Præstegård)
Helgenæs: onsdag 1. maj kl. 19.30 (afholdes i mødelokalet i Helgenæs Præstegård)
Vistoft: torsdag 2. maj kl. 19.30 (afholdes om muligt i Strands Forsamlingshus)
De tre formænd deltager i alle møderne.
Medlemmerne tilkendegav, hvilke poster de evt. kunne besætte i forbindelse med en konstituering for
kirkeåret 2019-20. BEMÆRK – at dette kun er indikationer og ikke en konstituering.
Formandsposten: Karl Aage, Poul
Næstformand: Ole
Kontaktperson: Ilse, Marie (hvis posten kan deles)
Kasserer: Dorte S., Birthe
Kirkeværge – Tved: Erik
Kirkeværge – Helgenæs: Palle
Kirkeværge – Vistoft: Morten
Sekretær: Grith
De øvrige poster blev ikke diskuteret.
Det blev opsummeret, at menighedsrådene nu havde fået vished for, at det er muligt at konstituere sig i
det nye fælles menighedsråd fra 1. søndag i advent 2019.
Der er behov for at undersøge, om posten som kontaktperson kan deles, så der er to kontaktpersoner, der
har ansvar for hver sin personalegruppe.
Den tilpassede tidsplan er som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Februar 2019: Ny budgetmodel præsenteres.
30. april, 1. maj og 2. maj 2019: Menighedsmøde i hvert sogn med afstemning (under deltagelse af
formænd fra de øvrige sogne). Hvis menigheden siger ja, så skal det meddeles til biskoppen.
Forår 2019: Budgetlægning i de tre sogne.
Sommer 2019: Kasserer (og formænd) kigger på budgetter sammen med regnskabskontoret.
Advent 2019: Ændring træder i kraft fra dette tidspunkt med første fælles regnskabsår i 2020. De
nuværende menighedsrådsmedlemmer fortsætter (dvs. 15 i rådet dette år).
1. januar 2020: Første fælles budget = de tre budgetter slået sammen.
1. januar 2020: Medarbejdere virksomhedsoverdrages.
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•
•
•

September 2020: Opstillingsmøder i alle sogne.
1. søndag i advent 2020: Det nye menighedsråd bestående af 9 medlemmer tiltræder.
2020: Eventuelt ansøge om 2-årig valgperiode

Ad 3. Fremtidigt graversamarbejde
Karl Aage orienterede om arbejdet bag beslutningen om et fremtidigt graversamarbejde.
Jane er ansat som ledende graver fra 1. februar. Beslutningen blev fremlagt for de to øvrige gravere den 23.
januar. Der er lavet arbejdsbeskrivelser for ledende graver, gravere og gravermedhjælper.
Suzanne Kvist, der er personalekonsulent i provstiet, vil hjælpe med at få gruppen godt i gang.
Gravermedhjælperstillingen har været opslået (1200 timer/året). Der var 40 ansøgere. Ansættelsessamtaler
har været afholdt, og aftale med kandidat er ved at blive udarbejdet. Stillingen bliver konstrueret, så den
ophører 15. december – med mulighed for genansættelse.

Ad 4. Korlønninger
Alle medlemmer af vores tre børne- og ungdomskor får betaling, når de synger til en gudstjeneste. Dette er
bøvlet, bl.a. da børnene skal have en nem-konto for at kunne få udbetalt løn. Fordele og ulemper blev
diskuteret, og konklusionen blev, at Ungdomskoret fortsætter med at få betaling for deltagelse i
gudstjenester, mens Spire- og Juniorkoret honoreres på anden vis (fx juleafslutning, gave – drøftes med
Judith).

Ad 5. Sogneaftener – frekvens
I indeværende sæson har vi kun én sogneaften i hvert sogn. Det blev diskuteret. Der var stemning for at
fortsætte med én sogneaften i hvert sogn samt en større sogneaften, der er fælles for alle sognene på Mols
og Helgenæs, meget gerne med appel til unge.

Ad 6. Studietur og julefrokost
Helgenæs arrangerer studietur. Den foregår søndag 26. maj.
Der var stor begejstring for den afholdte fælles julefrokost. Det nuværende menighedsråd i Vistoft
arrangerer julefrokost i 2019. Julefrokosten bliver fredag 6. december 2019 kl. 18.30.

Ad 7. Husstandsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag 10. marts
Vi deltager igen i år – forhåbentligt med Annette Krogh Jensen som tovholder. Ida vil gerne hjælpe, evt.
som tovholder.

Ad 8. Sidste nyt om Mols i Udvikling
Grith orienterede om, at der nu er ansat en tovholder for det gode liv på Mols og Helgenæs, Eva Strøm.
Totalrådgiverteamet, der skal stå for Knudepunktet, er nu udvalgt, og arbejdet med at etablere
Knudepunktet er for alvor gået i gang. Det er stadig muligt at bidrage til byggeriets økonomi som privateller erhvervssponsor. Der bliver behov for hver en krone.

Ad 9. Eventuelt
Ida har meldt sig til diakonigruppe for Syddjurs. Gruppen mødes 12. marts.
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Der er aftalt ture ud i det blå i samarbejde med Lyngparken:
•
•

Tirsdag 4. juni – turen går til Feldballe Kirke, Feldballe landsby, Friland og Møllerup Gods.
Tirsdag 17. september – turen går til Bregnet Kirke, slotsruinen, Karlsladen og Byens Hus i Rønde.

Alle blev opfordret til at deltage i møde om fremtidig budgetmodel tirsdag 5. februar på provstikontoret.:
Vistoft menighedsråd kl. 16.00-16.45
Helgenæs menighedsråd kl. 19.40-20.25
Tved menighedsråd kl. 20.30-21.15

Referent: Grith Mortensen, 2. februar 2019.
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