Referat Tved Menighedsråd, onsdag 21. marts 2018 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Karl Åge Sørensen, Lisbeth Klinge, Erik Lykke, Grith Mortensen, Birthe Bjørnholt Sørensen, Jan Schmidt
(præst) og René Dahlwad Jensen (graver), Belinda Wilkens Støve (gravermedhjælper), og Jens Kruse, JK
Booking (under punkt 8)
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Regnskab/godkendelse af revisionsprotokollat
3. Eventuel sammenlægning af menighedsråd
4. It Skrivebord
5. Orientering om gravermedhjælperstillingen
6. Tagprojekt
7. Orientering fra formandsmøde og kontaktpersonmøde
8. Eventuelt /næste møde

Ad 1. Siden sidst
Olietanke er nu bestilt.
Sømandskirken er støttet med 500 kr.
Bibel skal restaureres. Der var opbakning til at bruge Niels Viggo Madsens mindefond til at bekoste
restaureringen. Birthe undersøger med Ole, om han kan tilslutte sig ideen.
Distribution af kirkeblad blev diskuteret. Flere havde ikke modtaget kirkebladet. Kirkebladsudvalget
diskuterer mulige løsninger på distributionsproblemerne.
Slagbænk i våbenhus repareres.
Der skal indsendes yderligere oplysninger i forhold til ligningen til provstiet. Karl Åge, Birthe, Jan og René
indberetter til provstiet.
René deltager i kursus om digitale kirkegårdskort.
Lockout – Judith, René og Belinda bliver sandsynligvis lockoutet 10. april, mens Jan er tjenestemand og Cilja
er uden for fagforening, hvorfor de ikke skal strejke eller lockoutes.
Der siges farvel til Arne søndag 15. april 2018 kl. 11.00.
Erik kommer med sokkelmaling til flagstangen.
Samarbejdsaftale om kirkeblad/hjemmeside mangler stadig (Grith).
Ad 2. Regnskab/godkendelse af revisionsprotokollat
Birthe gennemgik ’Revisionsprotokollat løbende 2017’, som blev godkendt og underskrevet. Formand eller
præsten attesterer alle bilag.
Birthe gennemgik årsregnskab 2017. Regnskabet blev godkendt med følgende stempel: ’Tved Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 60668515, Regnskab 2017, Afleveret d. 21-03-2018 13:52’.
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Ad 3. Eventuel sammenlægning af menighedsråd
Sammenlægning blev diskuteret. Tved Menighedsråd vil arbejde positivt for en evt. fremtidig
sammenlægning.
Ad 4. It Skrivebord
Der var intet at tilføje.
Ad 5. Orientering om gravermedhjælperstillingen
Belinda W. Støve er ansat i stillingen pr. 1. marts. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre
menighedsråd.
Ad 6. Tagprojekt
Der havde været afholdt licitation. To håndværkere var inviteret til at give pris inden for hvert fagområde.
Tækkemand Mads Plith Christensen skal lave tækkearbejdet, Tømrermester Svend Erik Sørensen skal lave
tømrerarbejdet, Murermester Tom Boie skal lave murerarbejde, Jens Chr. Bendtsen skal lave
entreprenørarbejdet, og Følle El-service skal lave el-arbejdet. Kurt Birk er arkitekt på opgaven. Samlet
anlægssum er 1.784.891 kr. inkl. moms. Der holdes opstartsmøde umiddelbart efter påske. Vi forventer, at
arbejdet er afsluttet i efteråret 2018.
Erik, Birthe, Jan og René kommer med anbefaling til, hvad der skal ske med de aflagte sten.
Ad 7. Orientering fra formandsmøde og kontaktpersonsmøde
Karl Åge orienterede fra formandsmødet, herunder om frivillig kalkningsaftale, skole-kirke-samarbejde og
fordelingsnøgle i forhold til ligningsmidler. Der skal desuden laves APV over alle gravsted på kirkegårdene.
Karl Åge havde desuden deltaget i kontaktpersonmøde i Provstiet. Ansættelse af en HR konsulent i
Provstiet er nu godkendt og ny medarbejder forventes ansat efter sommerferien.
Ad 8. Eventuelt /næste møde
Der var opbakning til at bruge Niels Viggo Madsens mindefond til at indkøbe et nyt klaver. Birthe undersøger
med Ole Thomsen, om han kan tilslutte sig ideen.
Sommerudflugt finder sted søndag 3. juni. Lisbeth og Grith arrangerer.
Ny hjemmeside er gået i luften.
Jens Kruse deltog sidst i mødet mht. årets kirkekoncert. Man enedes om at lave en koncert med Kim
Sjøgren og Stefan, gerne 7., 8. eller 9. august.
Der afholdes fællesmøde for de tre sogne 11. april kl. 19.30 i Tved Præstegård.
Næste møde afholdes tirsdag 29. maj kl. 18.00 i Konfirmationsstuen, Tved Præstegård.

Referent: Grith Mortensen, 21. marts 2018.
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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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