
Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd 

 
Referat for 3. menighedsrådsmøde, tirsdag den 2. marts 2021 kl. 18.30 i Helgenæs 
Menighedshus.

Referent: Gorm Ridder-Jensen

1. Godkendelse af dagsorden
 
Dagsorden godkendt. 

2. Nyt fra formanden (Karl Aage Sørensen) Herunder afregning af 
vandafledningsafgift for præstegården. Sommerudflugt. Nye stole i Tved 
(vedhæftet). Årshjul.

Formanden orienterede om:

Stolene i Tved, de gamle var orme-æt, så der tages imod tilbuddet fra 
møbelsnedkeren om nye Kåre Klint-stole. Stolene betales af Niels Viggo 
Madsens mindefond. Enighed herom. Stolene males grå. Det overvejes, om der 
skal brændemærkes ”THV” som en art sikring.

Der orienteredes om boligbidrag, el- og vandbetaling i præstegården.

Der er udtrykt ønske om en efterårstur i stedet for sommerudflugt. 
Aktivitetsudvalget står herfor. Det er et socialt-fagligt arrangement. Måske 
Rebild bakker?

Regnskabet for præstegården er færdigt. Det blev godt 500.000 billigere end 
budgetteret. De penge er sendt tilbage til provstiet.

Præsten er blevet bevilliget Kristeligt Dagblad, betales af MR. 

KREAs formand og THVs formand har drøftet taxa-regning.

Digebyggeriet på Helgenæs er færdigt. Et forventet overskud på 90.000 kr., der
ventes på regning fra Nationalmuseet.
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Sommerkoncerten droppes igen, vi glæder os til 2022.

14.3 er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – dette vil foregå digitalt nu. 
Den tidligere indsamlingsleder er kontaktet, og hun tager sig af det.

Provsten har informeret om at hjemmesiden skal være handicap-venlig. Grith 
Mortensen undersøger dette. 

Til provstesynet skal der skiftes kirkebænke i Tveds våbenhus samt 
trappe/stige til klokken. 

Årshjulet er blevet revideret. 

    

3. Status vedrørende godkendelse af menighedsrådets forretningsorden samt 
vedtægter for kirkebladsudvalget.

KREA og THV har begge godkendt kirkebladsvedtægterne. 

Forretningsordenen er godkendt.

4. Nyt fra kassereren (Dorte Schmeltz) Herunder budget, udkast årsregnskab 
samt Regnskabsinstruks (vedhæftet). Godkendelse af Vedtægt for den valgte 
kasserer (vedhæftet).

Kassereren orienterer om:
Der er overskud på budgettet. Det diskuteres, hvad de skal bruges på. Fx 
kalkning i Tved, indendørs; orgelet i Vistoft; gravstens-sikring Tved

Judiths disponeringsgrænse skal sættes op til 40.000 kr., jf. tidligere MR-mødes
referat september 2019.

Alt disponering af indkøb for graverområdet lægges under Jane.

Regnskabsinstruks samt Vedtægt for den valgte kasserer er godkendt med 
ovenstående forbehold.
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5. Nyt fra kontaktpersonen (Ilse Mortensen) Møde medarbejderkonsulent. Covid-
19 testning. 

Der kan testes i arbejdstiden, kørsel betales af MR.

Jane indkaldte til medarbejdermøde i graver-teamet, der deltog: Ilse, Suzanne 
Kvist samt gravere.

6. Nyt fra kirkeværgerne (Erik Lykke Sørensen, Marie Eggert Jørgensen og Palle 
Vang Nielsen) Herunder kalkning af hvilke kirker? Status for graverbilen. Vistoft
orgel (vedhæftet).

Erik Lykke orienterer: 
Der er kigget på gravstene i Tved, der skal sikres. Gravstensejerne orienteres 
og de betaler sikringen. 

APVen skal laves over sommeren.

Der er råvildt i Tved. Det skal der gøres noget ved.

Uglekasserne er snart færdige.

Der skal kalkes udvalgte steder.

Diget ud mod Kirkebakken er blevet lappet lidt på.

Palle Vang orienterer: 

Kirkediget er færdigt.

Et par enkelte gravsten skal sikres.

Mette Favrskov kontaktes angående et bud på rønnetræerne langs med 
kirkediget. Der skulle være budgetteret.

Tårnet kalkes.

Der skal til at kigges på Helgenæs Præstegård, den trænger om et par år til en 
hånd. Garagen trænger til opmærksomhed. 

Marie Eggert orienterer:
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Orgelet skal der gøres noget med. Orglet er ikke i udgangspunktet af høj 
kvalitet. Det klinger ikke godt. Vi skal overveje, hvad der skal ske. Der skal en 
orgelkonsulent ud og se til det.

7. Nyt fra kirkebladsudvalget (Ole Schøler, Gorm Ridder-Jensen og Grith 
Mortensen) Næste deadline for tekst og billeder til layout er 25. marts.

Jane tilbød en art fast klumme fra kirkegården når bladene kører igen.

8. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet.

Der er ikke noget at berette.

9. Nyt fra præsten (Gorm Ridder-Jensen) Herunder datoer for sognets 
konfirmationer de næste fem år. Kirkestafet, Vistoft (vedhæftet). 
Kulturmedarbejder.

Gorm orienterede om kirkens stilling under corona samt konfirmationsdatoer nu
og de næste fem år.

10. Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen) Varmestyringsanlæg jf. 
prisliste (vedhæftet), nyt dørlukkesystem samt affaldssortering/håndtering for 
brugerne Helgenæs.

Jane Thomsen orienterede om:
Varmestyringssystem, det gennemføres og startes.

Maleri af Dannerfjord modtages med glæde.

Affaldssortering mangler for grønt affald. 

Der mangler holdere/kræmmerhuse/vaser på Helgenæs kirkegård – de købes. 

Der er rådyr på alle kirkegårde – det skal der orienteres om i kirkebladet.

11. Eventuelt 

Nej.

12. Referatet læses op og underskrives
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Referat for menighedsrådsmøde 2.3.2021 godkendt af

Karl Aage Sørensen Ole Schøler

Dorte Schmelz Ilse Mortensen

Erik Lykke Palle Vang

Marie Eggert Rita Geertz

Lisbeth Klinge Gorm Ridder-Jensen

Side 6 af 6


