
Referat Helgenæs menighedsråd 5. november 2019 
 
Tirsdag 5. november 2019 afholdt Helgenæs menighedsråd møde i Helgenæs præstegård. 
 
Mødet var det sidste møde i Helgenæs menighedsråd inden sammenlægningen med Tved og Vistoft 
menighedsråd 1. december 2019. 
Alle medlemmer var mødt. Ledende graver Jane Thomsen deltog. 
 
1.Siden sidst. 
   Ved høstgudstjenesten 29. september indkom et høstoffer på 947 kr. 
   Fordeles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær.  
 
   Kirkegårdsvedtægt indsendes endnu engang til provstiet. 
 
2. Meddelelser. 
    Reno Djurs har meddelt, at papircontainer ikke længere er inkluderet i erhvervsgrundgebyret 
    for renovation i præstegården. 
 
    Forespørgsel fra Foreningen Helgenæs Præstegård, om menighedsrådet vil finansiere traktement 
    ved julestuen 1. søndag i advent som vanligt. Vedtaget. 
 
3. Fra graveren. 
    Frekvens for teleslyngeanlæg skal omlægges til 1. april. Pris 6.-7.000 kr. Man ser tiden an med  
    henblik på fælles omlægning i alle tre kirker i pastoratet. 
 
    Kirkegårdens havetraktor er i stykker. Tilbud på reparation 11.-12.000 kr. 
    Man tager beslutning om reparation eller nyanskaffelse i det fælles menighedsråd. 
 
4. Fra kassereren. 
    Kassereren fremlagde kvartalsrapport for perioden 1/1- 30/9 – 2019. 
    Udviser et overskud på 100.254,48. Overskuddet skyldes manglende afregning for kirkeblad og  
    feriepenge – og blyantspenge til menighedsrådet. 
    Der er foretaget afregning med Vistoft menighedsråd vedr. gravermedhjælper. 
 
    Endeligt budget kan først godkendes på det konstituerende møde i det fælles menighedsråd 
    21. november 2019. 
 
    Kassereren gjorde opmærksom på, at afregningsmodellen for kirkebladet skal ændres, da  
    Helgenæs menighedsråd efter den nuværende ordning betaler forholdsvist for meget. 
 
5. Sammenlægning af menighedsråd. 
    Man havde en drøftelse af en mulig fordeling af poster i det fælles menighedsråd. 
 
6. Høringssvar til biskoppen vedr. den fremtidige præstebemanding på Mols-Helgenæs. 
    Biskoppen har anmodet menighedsrådene om et høringssvar på hans udspil om, at 
    der efter sognepræst Jan Schmidts afgang fra embedet med udgangen af juli 2020 og 
    den forventede afsked af sognepræst Betty Højgaard, Knebel-Rolsø-Agri-Egens, på grund af     
    sygdom fremover skal være en fuldtids tjenestemandsstilling i Knebel-Rolsø-Agri-Egens og en 
    75% overenskomstansat præst i Tved-Helgenæs-Vistoft, med mulighed for 25% lokalfinansiering 
    herudover, så der kan opslås en fuldtidsstilling også i Tved-Helgenæs-Vistoft pastorat. 
    Man tilsluttede sig udkast fra Tved menighedsråd til et høringssvar. 
 
7. Lejekontrakt med Foreningen Helgenæs Præstegård. 
    Der udfærdiges 5-årig lejekontrakt, hvoraf det skal fremgå, at de energioptimeringer, foreningen 
    får etableret, tilhører præstegården og altså dermed menighedsrådet. 
    Man har aftalt med Foreningen Helgenæs præstegård, at der fra 1. januar 2020 skal betales  
    husleje på 1.500 kr. pr. måned. Tages op efter et år. 



 
 
 
 
8. Arbejdstilsyn/arbejdsmiljø. 
    Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg inden for det næste år. 
    Ledende graver Jane Thomsen mener ikke, at vi skal foretage os noget inden tilsynet, da flere af  
    de tidligere påpegede fejl er rettet. 
 
9. Dige. 
    Arbejdet sendes i udbud, så snart de sidste tilladelser er på plads, 
     

10. Næste møde. 
      Næste møde er det konstituerende møde i det fælles menighedsråd 21. november 2019 kl. 19.30 
      i Helgenæs præstegård. 
 
11. Eventuelt. 
      Præsteembedets kontor er midlertidigt flyttet fra Tved præstegård til Helgenæs præstegård på  
      grund af den igangværende istandsættelse af Tved præstegård. 
      På baggrund af stor velvilje fra ledende gravers side er kontoret indrettet i det hidtidige  
      graverkontor. 
 
      Præstegårdens tagrender er renset af Helgenæs maskinstation. 
 
      Kirkeværgen fremlagde forslag til beslag til fastgørelse af løse kirkebænke. 

    Tømrer bestilles af kirkeværgen. Løs gulvsten fastgøres.  
 
    Låge ved hovedindgangen til kirkegården repareres.  
 
     
    
    
    
    
 
 
 
 
 


