Referat af menighedsrådsmøde, Tved-Helgenæs-Vistoft
Menighedsråd, onsdag 11. november i Tved Præstegård
Deltagere:
Marie Eggert Jørgensen, Magda Høgh, Poul Holm Bangsgaard, Ida Bangsgaard, Karl Aage Sørensen, Lisbet
Klinge, Birthe B. Sørensen, Grith Mortensen, Palle Vang Nielsen, Dorte Schmeltz, Dorte Kruuse, Ole Jensen,
Morten Storm Pedersen, Ilse Mortensen, Erik Lykke Sørensen.
Fra kirkerne: Gorm Ridder-Jensen, Jane Thomsen.
Fraværende: Ole Jensen

Dagsorden:
1.
2.
3.

Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra formanden (herunder kørsel, indflytningssyn, overdragelse til nyt menighedsråd,
orienteringsmøde om kulturmedarbejder, arkitekturpris, indvielse af ny messehagel, Niels Viggo
Madsens Mindefond, julegaver; Karl Aage Sørensen)
4. Nyt fra kassereren (herunder godkendelse af 3. kvartals regnskab, budget 2021 og ”kasseeftersyn”
sidst på året; Dorte Schmeltz)
5. Nyt fra kirkeværgerne (herunder kirkediget på Helgenæs, transport af multimaskine; Mobile Pay-skilte,
opdatering af præstetavler, tilbud på vinduesmaling Vistoft Kirke; APV, indkøb af plæneklipper; Ida
Bangsgaard, Erik Lykke, Palle Vang Nielsen & Dorte Kruuse)
6. Nyt fra kontaktpersonen (herunder medarbejdermøde, COVID-19-handleplan; Ilse Mortensen)
7. Nyt fra kirkebladsudvalget (herunder nyeste blad og opdatering af hjemmeside i forbindelse med nyt
menighedsråd, Grith Mortensen)
8. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet (aktivitetsudvalget, m.fl.)
9. Nyt fra præsten (herunder gudstjenester mv. i julemåneden, (mini)konfirmander + kørselsbehov, Gorm
Ridder-Jensen)
10. Nyt fra personalerepræsentanten (herunder priser på vinduespudsning, Jane Thomsen)
11. Eventuelt – herunder nye mødedatoer (17. november 2020, konstituerende møde)

Ad 1. Valg af ordstyrer
Ida blev valgt til ordstyrer.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3. Nyt fra formanden
Karl Aage orienterede:
•
•
•

Der er afsat penge til en kulturmedarbejder i Provstiet. Der er orienteringsmøde den 1. december.
Messehagel til Tved Kirke forventes klar i begyndelsen af december. Den indvies den 2. juledag.
Der er pt. 149.000 kr. i Niels Viggo Madsens Mindefond. Fonden betaler for messehagel og for
udarbejdelse af folder om Tved Kirke. Formanden foreslog, at træstole i Tved Kirke restaureres for de
sidste penge. Birthe har lovet at gøre fondsregnskabet færdigt.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Der er fulgt op på udestående mangler fra indflytningssynet.
Regnskab for renovering af præstegården er nu afsluttet.
Renoveringen af Tved Præstegård har modtaget Syddjurs Kommunes Arkitekturpris.
Overdragelse til nyt menighedsråd – de enkelte medlemmer kontakter de nye medlemmer, når
konstitueringen er på plads. Listen med konstitueringer sendes til det nye og det afgående
menighedsråd.
Julefrokosten aflyses.
Der sendes 500 kr. til Sømandskirken.
Marie søger for julegaver til de ansatte.
Se desuden fortroligt punkt om kørsel.

Ad 4. Nyt fra kassereren
Dorte S. orienterede:
•
•
•

•

Provstiet har godkendt revisionsprotokollaterne 2019 for de tre tidligere menighedsråd, og dermed er
regnskaberne godkendt.
Rapporten for tredje kvartal blev godkendt.
Budget 2021 var tilrettet, så det gerne skulle gå nogenlunde i nul. Budget 2021 blev godkendt og
indlæst med følgende påtegning: ”Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 40805230,
Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 11-11-2020 21:28”.
Der var stadig midler tilbage i 2020-budgettet. Disse anvendes som følger:
• Der betales for indgangsydelse til leasingaftalen på varevogn. Jane, Erik og Dorte S. laver aftale
omkring leasing og forsikringer af varevogn og multimaskine.
• Der ønskes en ny flagstang med indvendigt hejs til Helgenæs Kirke. Erik og Jane køber flagstang.
• Der indkøbes 2 standerlamper til Vistoft Kirke. Judith og Cilja køber.
• Rullehjul til klaverer (3 sæt) indkøbes af Judith.
• Der indkøbes en ny mikrofon til Tved Kirke og højtaleranlæg til Vistoft Kirke. Gorm indkøber – Poul
overdrager det materiale, han har, vedr. højtaleranlæg til Vistoft Kirke.

Ad 5. Nyt fra kirkeværgerne
Vistoft:
Ida har kontaktet maler vedr. maling af vinduer i Vistoft Kirke. Pris er endnu ikke modtaget.
Helgenæs:
Palle orienterede om, at kirkediget på Helgenæs nu var færdigt, og at man næsten var færdig med
reetablering af gravstederne.
Der indkøbes en 600 l container til restaffald til Helgenæs Kirke.
Der tages kontakt til kirkegårdsarkitekten for at finde en erstatning for rønnetræerne, der har det skidt.
Tved:
Der mangler stadig APV på kirkegården i Tved i forhold til de løse gravsten. Den laves senest i februar 2021.
Erik og Jane har teten. Derefter træffes der fælles beslutning for de tre kirkegårde om, hvad der
kommunikeres ud til gravstedsejerne.
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Alle kirkerne:
Jane havde deltaget i møde omkring varmestyring. Varmestyring etableres i alle kirkerne i provstiet.
Syddjurs Provsti betaler for montering af boks, og har valgt Clever House som leverandør. Vi skal selv betale
for de evt. tilvalgte services. Vi afventer priser.
Tidl. multimaskine er blevet vekslet til en plæneklipper, der kan flyttes rundt.
Der etableres fuglekasser. Erik fik en ramme til indkøb af materialer på 5000 kr.
Mobile Pay – Dorte K. køber et Mobile Pay skilt i messing til Helgenæs Kirke og et af plastik til Vistoft Kirke.
Der er allerede Mobile Pay-skilt i Tved.
Præstetavler – Dorte K. sætter gang i opdatering af alle tre præstetavler.

Ad 6. Nyt fra kontaktpersonen
Ilse orienterede:
•

•

Der havde været afholdt medarbejdermøde, hvor bl.a. COVID-19 situationen blev diskuteret. Der var
utryghed omkring kor, sang og udgang fra kirken. Retningslinjerne i Danmark er ikke helt så klare, som
de fx er i Tyskland. Desuden blev medarbejderudviklingssamtaler og arbejdspladsvurderinger
diskuteret. Jane blev genvalgt som medarbejderrepræsentant.
Den udarbejdede COVID-19-handleplan blev godkendt af medarbejderne og efterfølgende af
menighedsrådet.

Ad 7. Nyt fra kirkebladsudvalget
Nyt kirkeblad er nu hos trykkeriet. Grith opdaterer hjemmesiden, når det nye menighedsråd har
konstitueret sig. Det nye menighedsråd skal finde et nyt medlem til kirkebladsudvalget. Grith vil gerne
fortsætte som frivillig, hvis der er ønske om dette.
Ida vil gerne fortsat sørge for at kirkebladene bliver omdelt til kirker og butikker i området. Grith kontakter
hende, når bladet er klar.

Ad 8. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet
Gorm orienterede fra Aktivitetsudvalget, som har holdt lav profil. Der er dog en del aktiviteter planlagt,
herunder et foredrag med Per Schultz Larsen.
Birthe orienterede om Valgudvalget – det nye MR tiltræder officielt den 29. november. Birthe indtaster de
nye medlemmer i systemet umiddelbart efter den 29. november.

Ad 9. Nyt fra præsten
Gorm beskrev den nye plan for juleaften. Gorm får brug for hjælp til at lave goodiebags, og kontakter folk,
når han har overblik over, hvad der skal bruges hjælp til.
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Konfirmanderne er nu i gang. Der er 11 konfirmander i år. Anne har 23 konfirmander. Kørslen er som nævnt
på plads.
Høstkollekten er fordelt mellem Læger uden Grænser, Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp.
Gorm er godt i gang med de kirkelige handlinger. Samarbejdet kører så fint med det øvrige personale, og
Gorm trives. Menighedsrådet udtrykte stor glæde og tilfredshed med Gorms arbejde.
Gorm har kørt ud med invitationer til allehelgen og havde den 11. november afholdt en meget vellykket
familiegudstjeneste.

Ad 10. Nyt fra personalerepræsentanten
Indvendig og udvendig vinduespudsning af præstegården blev vedtaget (det koster 4000 kr. om året for
indvendig og udvendig pudsning).
Praktikant Daniel er i gang med 12 ugers-praktikforløb.
Send sms til Jane, når kirkens lokaler skal bruges, så der kan blive gjort rent i lokalerne.
Grandækningsdag gik rigtigt fint. Provstiet har lovet at dække alle udgifterne.
Det nye menighedsråd sørger for at få en printer fragtet til konfirmandstuen i Tved.

Ad 11. Eventuelt – herunder nye mødedatoer
Alterdug er ved at blive lavet til Vistoft Kirke. Forventes klar til jul. Der indkøbes glasplade. Der er et særligt
legat til denne opgave.
Poul skriver en artikel om alterdugen til kirkebladet. Poul overvejer at lave en opdatering af folderen om
Vistoft Kirke.
Næste møde, det konstituerende møde, afholdes 17. november kl. 19 i Tved Præstegård.

Referent: Grith Mortensen, 11. november 2020.
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Godkendt af

Birthe B. Sørensen

Karl Aage Sørensen

Dorte Kruuse

Lisbet Klinge

Dorte Schmeltz

Magda Høgh

Erik Lykke Sørensen

Marie Eggert Jørgensen

Grith Mortensen

Morten Storm Pedersen

Ida Bangsgaard

Ole Jensen

Ilse Mortensen

Palle Vang Nielsen

Jane Thomsen

Poul Holm Bangsgaard

Gorm Ridder-Jensen
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