Referat Tved Menighedsråd, tirsdag 7. november 2017 i
konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Birthe Bjørnholt Sørensen, Karl Åge Sørensen, Lisbeth Klinge, Grith Mortensen, Jan Schmidt
(præst) og René Dahlwad Jensen (graver)
Afbud fra Erik Lykke og Arne Lykke (gravermedhjælper)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Siden sidst
Kvartalsrapport/budget endeligt 2018
Honorarer/Mobile Pay
It Skrivebord
Sammenlægning
Tagprojekt
Opkrævningssystem kirkegården
Valg menighedsrådsposter
9. Eventuelt/næste møde
Ad 1. Siden sidst
Asketræer på kirkegården er skåret ned.
Afslutning på reformationsåret er afholdt.
Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning med 90 deltagere var afholdt.
Olietank skal skiftes – Karl Åge havde indhentet to priser. Vi kontraherer med Jørgen Josiassen.
Vi søger penge fra 5% puljen hertil.
Renes kursus er blevet aflyst.
Arne er sygemeldt med dårligt ben i de næste 14 dage. Jacob, der pt. er gravermedhjælper på
Helgenæs, har lovet at gå ind og hjælpe til.
Der er indkøbt nye højskolesangbøger.
’100 salmer’ er indkøbt.
Erik kommer med sokkelmaling til flagstangen.
Samarbejdsaftale om kirkeblad/hjemmeside mangler stadig.
Turen ud i det blå, der blev afholdt torsdag den 21. september i samarbejde med Lyngparken,
havde været meget vellykket og med god opbakning.
Jan og Grith havde holdt indlæg om landsbykirkens fremtid ved et landsbymøde i Grundfør den
23. september 2017.
Høstoffer fra gudstjenesten den 24. september var 3489 kr., som fordeles mellem Folkekirkens
Nødhjælp, Kirkens Korshær og SOS Børnebyerne.
Ad 2. Kvartalsrapport/budget endeligt 2018
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Birthe gennemgik rapporten for 3. kvartal, som blev godkendt.
Endeligt budget for 2018 blev gennemgået.
Kor og organistløn betales fremadrettet af Helgenæs, hvorfor ligning for Tved er sat ned. Derfor
blev honorarer justeret som følger: 3750 kr. til hhv. formand og kirkeværge. Fra 2019 justeres
beløb for kommunikationsmedarbejder til 3750 kr. (mod 10.000 kr. i 2018). Endelig var det
resterende beløb på 7.000 kr. hensat til vedligeholdelse. Anlægsbevilling på 1.925.000 til
renovering af præstegårdsbygning nr. 3 (graver) var indsat i det endelige budget.
Endeligt budget for 2018 blev godkendt med følgende stempel: Tved Sogns Menighedsråd, CVRnr. 60668515.Budget 2018.. Endelig budget afleveret d. 07-11-2017 20.23.
Ad 3. Honorarer/Mobile Pay
Mobile Pay er oppe at køre.
Punktet vedr. honorarer er medtaget under punkt 2.
Birthe havde fået ros fra revisoren, fordi menighedsrådet havde fordelt indestående hos flere
pengeinstitutter.
Ad 4. It skrivebord
Grith gennemgik nyheder fra IT-skrivebordet.
Ad 5. Sammenlægning
Morten, Dorte K og Birthe har haft endnu et forberedende møde. På fællesmødet i pastoratet
sidst i november kommer formanden for Ådalens Pastorat og fortæller om deres erfaringer med
sammenlægning.
Ad 6. Tagprojekt
Provstiet har godkendt, at første fase, ladebygningen ud mod kirkegården, udføres i 2018. Der er
afsat 1.925.000 kr. til dette. Udskiftning af tag på præsteboligen er sat på budgettet for 2019.
Der er ikke kommet endeligt svar fra Kulturarvsstyrelsen.
Kurt Birk gør licitationsmaterialet klar.
Ad 7. Opkrævningssystem kirkegården
Da vi skal overgå til e-boks og derfor har brug for CPR-numre, skrives der ud til
gravstedsholdere, at vi har brug for deres CPR-numre i forbindelse med udsendelse af regninger i
januar. Evt. rykker for de resterende CPR sendes i sommeren 2018.
Ad 8. Valg menighedsrådsposter
Menighedsrådet konstituerede sig som følger:
Formand: Karl Åge Sørensen
Næstformand: Grith Mortensen
Kontaktperson: Karl Åge Sørensen
Kirkeværge: Erik Lykke Sørensen
Kasserer: Birthe Bjørnholt Sørensen
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Ad 9. Eventuelt/Næste møde
Julefrokostdato: 7. december 2017 kl. 18.00. Karl Åge arrangerer. Birthe dækker bord.
Birthe køber julegaver til personalet. Lisbeth/Karl Åge kører pakker ud.
Tved menighedsråd skal stå for udflugten i 2018. Søndag 27. maj blev foreslået. Lisbeth og Grith
arrangerer.
Birthe omdelte SkoleKirke-samarbejdets nyhedsbrev.
Mindefond for fhv. sognefoged Niels V. Madsen, Tved – mulige udlodninger blev diskuteret.
Det blev besluttet at indkøbe 7 salmebøger med stor skrift. Jan indkøber.
Birthe bestiller forplejning til fællesmødet den 16. november. Lisbeth hjælper til.
Punkter til fællesmødet: 1. Knudepunktet og Mols i Udvikling, 2. Samarbejde med Lyngparken og
3. uddeling af kirkeblad, 4. Udflugt 2018.
Der afholdes studiekreds om James Joyce’s forfatterskab – første gang er den 8. november.
Adventssammenkomst afholdes søndag 10. december – Birthe og Lisbeth deltager.
Birthe deltager i kursus om nyt lønsystem.
Der afholdes fællesmøde for pastoratet torsdag den 16. november kl. 19.30 i
Konfirmandstuen.
Der afholdes menighedsrådsmøde tirsdag 16. januar 2018 kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Referent: Grith Mortensen, 7. november 2017.
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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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