Referat Tved Menighedsråd, onsdag 14. august 2019 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Karl Åge Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe Bjørnholt Sørensen, Erik Lykke, Jan Schmidt (præst), Jane Thomsen
(ledende graver), René Dahlwad Jensen (graver) og Grith Mortensen.

Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Regnskab ved kassereren
Kvartalsrapport/Godkendelse af revisionsprotokollat
3. Fællesmøde
4. Præsteboligen
5. Sommerkoncert
6. Møde i provstiet - fremtidig præstebemanding
7. Høstgudstjeneste
8. Eventuelt og næste møde.

Ad 1. Siden sidst
Aktivitetsudvalget har holdt møde den 13. juni og har aftalt efterårets aktiviteter.
Automatisk dørlukning er endnu ikke helt på plads. Karl Åge kontakter firmaet. Der er problemer med
signalet.
Karl Åge har underskrevet en ledelseserklæring til revisionen.
Overskuddet på budgettet for bygning 3 på 277.542 kr. er tilbagebetalt til provstiet.
Provstiet har ikke godkendt kirkegårdsvedtægten pga. sammenlægningen af menighedsråd. Vi afventer
derfor sammenlægningen.
Der arbejdes fortsat med en sikring af de ”løse” sten. Emnet tages op på næste fællesmøde.
Provstiet og stiftet har godkendt, at de tre menighedsråd sammenlægges pr. 1. søndag i advent.
Der er modtaget brev fra provstiet om, at vi ikke må kalke kirken indvendig uden tilladelse – behov for
indvendig kirkekalkning er noteret ved sidste kirkesyn.
Der er givet autorisation til Birthe til at lave kontrol af MR-adgang.
I starten af september deltager Karl Åge i møde med provstiets HR-partner om ansættelsesbeviserne.
Der er modtaget skrivelse fra Kirkeministeriet om, at menighedsrådet fremadrettet skal betale alle udgifter
til præstens PC, opkobling, mv. Der er stor utilfredshed med, at menighedsrådet pludselig pålægges denne
udgift.
Der har været indbrud i kirken. Intet af værdi er blevet stjålet.
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Ad 2. Regnskab ved kassereren
Birthe orienterede om økonomien.
Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 udviste et resultat af drift på -7.061 kr., hvilket anses for tilfredsstillende.
Kvartalsrapporten blev godkendt.
Birthe orienterede om kontrol af 2018-regnskabet.
Gennemgangen gav ikke anledning til kommentarer. Samarbejdsaftale om fælles organist og kirkekor skal
påføres menighedsrådets regnskabsinstruks næste år. Den var faldet ud ved en fejl i år.
Menighedsrådet vurderer ikke at risikoen for besvigelser er til stede.
Revisionsprotokollatet blev godkendt.

Ad 3. Fællesmøde
Punkter til næste fællesmøde:
• Menighedsrådets sammenlægning, herunder bl.a. CVR og bankkonto og ansættelsesforhold/kontrakter.
• Sikring af gravsten
• Præstesituationen

Ad 4. Præsteboligen
Endelig godkendelse fra provstiet afventer møde den 15. august. Derefter kan licitation sættes i gang, da
alle andre tilladelser er på plads.

Ad 5. Sommerkoncert
Koncert med Julie Berthelsen afholdes 22. august. Alle billetter er solgt.
Erik er P-vagt. Karl Åge står i indgangen. René sørger for stole. Birthe sørger for pølsebord og
smørrebrød/ostemad til de optrædende.

Ad 6. Møde i provstiet fremtidig præstebemanding
Der afholdes møde med provstiet omkring fremtidig præstebemanding den 20. august kl. 17 på
provstikontoret i Rønde. Forskellige scenarier blev diskuteret.

Ad 7. Høstgudstjeneste
29. september kl. 10 afholdes der høstgudstjeneste. Birthe/Lisbeth/Eva laver blomster. Annelise spørges
om hun vil levere blomster, og Erik kommer med solsikker. Blomsterne laves lørdag kl. 10. Alle har kaffe
med. Grith og Eva laver kager.

Ad 8. Eventuelt/næste møde
Fredag 30. august afholdes det årlige medarbejdermøde på tværs af kirkerne.
28. august er der indkaldt til kontaktpersonsmøde i provstiet.
Der er budgetsamråd den 29. august. Birthe og Karl Åge deltager.
Næste fællesmøde afholdes 4. september 2019 kl. 19.30 i Konfirmationsstuen, Tved Præstegård.
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Næste møde i Tved Menighedsråd afholdes torsdag 31. oktober kl. 18.30.

Referent: Grith Mortensen, 14. august 2019.

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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