
  Onsdag 29. maj 2019 afholdt Tved menighedsråd møde i Tved Præstegård. 
 
Mødet var det årlige budgetmøde. 
Tilstede: Karl Aage Sørensen, Birthe B. Sørensen, Lisbeth Klinge og sognepræst Jan Schmidt. 
Ledende graver Jane Thomsen deltog. 
 
Afbud fra Erik Lykke Sørensen. 1. suppleant Ellen Mortensen var indkaldt og deltog. 
På dagen indløb afbud fra Grith Mortensen. 2. suppleanten kunne ikke nås indkaldt. 
 
1.Mødet indledtes med syn over Tved kirke, kirkegård og præstegård. Se synsprotokol. 
 
2. Siden sidst. 
    Der er afsluttet regnskab for istandsættelse af præstegården østlænge – bygning 3. 
    Der var en overskydende finansiering på 277.542, 06 kr., hvilket skyldes refusion af moms og 
    færre uforudsete udgifter end forventet. 
    Der ansøges om overførsel af beløbet til renoveringen af præsteboligen.  
    Regnskabet blev godkendt af menighedsrådet. 
 
    Installering af automatisk ringning og automatisk døråbning færdigetableret. 
 
    Kirken ar blevet kalket. Samlet pris 105.000 kr. 
 
    Graver René Dahlwad Jensen var sygemeldt efteråret 2018, og kunne derfor ikke nå at afholde al ferie. 
    Han har derfor fået udbetalt ferie for 2 uger. 
 
3. Kvartalsrapport. 
    Kassereren forelagde kvartalsrapport for perioden 1/1 – 31/3 – 2019. 
    Perioden udviser et overskud i forhold til det budgetterede på 122.843,37 kr., hvilket primært skyldes  
    tilskud fra provstiet på 120.000 kr. til dækning af manglende husleje og varmebetaling i præsteboligen  
    p.g.a. sognepræstens fraflytning august 2018. 
    Menighedsrådet godkendte kvartalsrapporten. 
 
4. Budget 2020. 
    Kassereren forelagde det foreløbige budget for 2020. 
    Der budgetteres med en kirkelig ligning på 723.719 kr. og driftsudgifter på 871.656 kr., hvorved drifts- 
    resultatet udviser et underskud på 147.937 kr., hvilket skyldes manglende husleje- og varmebetaling fra  
    præsten på 120.000 kr. og feriepengeforpligtelse på 28.000 kr. Underskuddet søges dækket via  
    provstiets 5%-pulje. 
    Budgettet blev godkendt med følgende identifikationslinje: 
      
    Tved Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60668515, Budget 2020 Bidrag Budget afleveret d. 29.05.2019  
    20:54 
 
5. Graversamarbejdet. 
    Jane Thomsen, graver i Vistoft, er ansat som ledende graver på alle pastoratets tre kirkegårde. 
    René Dahlwad Jensen fortsætter som graver på Tved kirkegård. 
    Birgitte Graae er ansat pr. 4. marts 2019 som gravermedhjælper med Tved som ansættelsesmyndighed. 
    Berit Riddermann er ansat som gravermedhjælper pr. 27. maj 2019 med Vistoft som  
    ansættelsesmyndighed. 
 
6. APV gravsten/Kirkegårdsvedtægter. 
    Kategori 9-sten sikres. 
    Kirkeværgen har genfremsendt kirkegårdsvedtægter til provstiet til godkendelse. 
 
7. Præsteboligen. 
    Projekt for renovering af præsteboligen er fremsendt til provsti og stift. 



    Der afventes tilbagemelding fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvorefter endelig behandling forventes i stift  
    og provsti. 
 
8. Sommerens kirkelige aktiviteter. 
    Kirkegårdsvandring torsdag 27. juni med vin efterfølgende, aftengudstjeneste med kirkekaffe 28. juli  
    og sommerkoncert med Julie Berthelsen 22. august. 
 
9. Sammenlægning af menighedsråd. 
    Der afholdtes menighedsmøde 29. april vedr. sammenlægning af pastoratets menighedsråd. 
    Forslaget til sammenlægning blev vedtaget med 20 stemmer for og 1 imod. 
    Man har indsendt ansøgning om tilladelse til sammenlægning til 1. søndag i advent 2019. 
 
10. Eventuelt. 
      I overensstemmelse med vedtagelse i 2018 indkøbes 50 stk. salmebogstillæg ”100 Salmer”. 
       
 11. Næste møde.  
       Onsdag 14. august kl. 19.30 i Tved Præstegård. 
       Der afholdes fælles menighedsrådsmøde onsdag 4. september kl. 19.30 i Tved Præstegård. 
 
     
      
 
   
 
    
 
 
	


