Referat Tved Menighedsråd, onsdag 13. marts 2019 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Karl Åge Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe Bjørnholt Sørensen, Erik Lykke, Jan Schmidt (præst), Jane Thomsen
(ledende graver) og Grith Mortensen.

Fraværende:
René Dahlwad Jensen (graver)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Årsregnskab v/ Regnskabskontoret
Siden sidst
Regnskab v/ Kassereren
Samarbejdsaftale – kirkebladet
Graversamarbejde
Automatisk ringning
Tagprojekt/præstebolig
APV/Kirkegårdsvedtægt
Sommerkoncert
Plæneklipper
Eventuelt/næste møde.

Ad 1. Årsregnskab v/ regnskabskontoret
Regnskabskontoret gennemgik på fineste vis årsregnskabet for 2018. Regnskabet blev godkendt med
følgende stempel: Tved Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60668515, Regnskab 2018, Afleveret d. 13-03-2019
20:42.
Økonomien er utroligt stram. Det blev aftalt snarest at afslutte projektet i bygning 3 (graverbolig) og i den
forbindelse spørge provstiet, om de overskydende midler kan beholdes til næste anlægsprojekt (bygning 1,
præsteboligen). Ved alle uforudsete udgifter ansøges 5%-puljen, da der ikke er nogen frie midler i
budgettet.

Ad 2. Siden sidst
Skilt med ’Commonwealth War Grave’ sættes op i forbindelse med skiltet ved indgangen til kirkegården.
Der var plantet hæk omkring gravsted, hvor hækken var gået ud.
Kirke-skolesamarbejde vil gerne komme på besøg. Det arrangeres i forbindelse med næste fællesmøde. Jan
giver dem besked.
Kirken trænger til kalkning. Erik indhenter tilbud.

Ad 3. Regnskab
Birthe orienterede om økonomien. Beholdningseftersyn er foretaget – og der var ingen anmærkninger.
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Ad 4. Samarbejdsaftale – kirkebladet
Samarbejdsaftale vedr. kirkebladet blev underskrevet.

Ad 5. Graversamarbejde
Karl Åge og Jane orienterede omkring det nye graversamarbejde. Jane var ansat som ledende graver for de
tre kirker pr. 1. februar 2019. Ny gravermedhjælper, Birgitte Grå, var ansat pr. 4. marts 2019.

Ad 6. Automatisk ringning
Automatisk ringning er nu sat i værk og virker efter hensigten. Automatisk dørlukning er endnu ikke helt på
plads.

Ad 7. Tagprojekt/præstebolig
Budget og tegninger er indsendt til provstiet til godkendelse. Licitation sættes i gang, så snart der foreligger
godkendelse fra provstiet.
Forslag til håndværkerliste var modtaget fra Kurt Birk. Denne blev drøftet, mens Grith og Karl Åge af
habilitetsårsager var uden for døren. Input returneres til Kurt Birk.

Ad 8. APV/Kirkegårdsvedtægt
Intet nyt om provstiets godkendelse af kirkegårdsvedtægten. Erik rykker provstiet for en endelig
godkendelse.
Der arbejdes fortsat med en sikring af de ”løse” sten.

Ad 9. Sommerkoncert
Kruse Booking har to forslag – Julie Berthelsen og Jette Torp. Der var enighed om at gå videre med Julie
Berthelsen. Torsdag den 22. august er foreslået. Billetpris bliver 150 kr.

Ad 10. Plæneklipper
Den nuværende plæneklipper er ved at være udtjent. Mulige løsninger blev diskuteret. Den gamle maskine
får et serviceeftersyn og efterfølgende undersøges, om der skal indkøbes en større fælles maskine til næste
år.

Ad 11. Eventuelt/næste møde
Næste møde, incl. syn, afholdes onsdag 29. maj kl. 18.30 i Tved Præstegård.

Referent: Grith Mortensen, 13. marts 2019.
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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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