Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd
Referat for 8. menighedsrådsmøde den 5. oktober 2021 kl. 19.00 på Helgenæs.
Fraværende: Lisbeth Klinge.
Delvist fraværende: Rita Gertz.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.
2. Morten Riis præsenterer overvejelser omkring orglet i Vistoft.
Morten Riis orienterede om sine ideer med orglet i Vistoft.
3. Nyt fra formanden (Oda Andersen fra provstiudvalget beder os finde en
suppleant, blytækker rapport om tagets tilstand forventes snarest)
Formanden orienterede:
Ole Schøler er valgt som suppleant for Oda Andersen til PU.
Blytækkeren har været ved Tved kirke og besigtige: Muligvis skal kun den ene
side af taget skiftes. Rapport fra blytækkeren ventes snarest.
BLIS var i Tved Præstegård.
Der holdes julefrokost for menighedsrådet fredag d. 10. december kl. 19 på
Helgenæs – inkl. påhæng.
Der er studietur til den elektriske flagstang i Vrinners fredag d. 8. kl. 14.
4. Nyt fra kassereren
Der orienteredes om det kommende års budget og indfriede/uindfriede
anlægsønsker samt det foregående års regnskab.
Der kommer nyt MobilePay-nummer.
Efter kontakt til stiftet vurderes det, at overskuddet fra alterdugsdonationen
kan anvendes til andet formål i Vistoft kirke – fx orgelsagen.
5. Nyt fra kontaktpersonen
Kontaktpersonen orienterede:
Der er afholdt fællesmøde for alle kontaktpersonerne i provstiet. Her drøftedes
et projekt om en jobpilot, der kan indføre nye medarbejdere der, hvor der ikke
er erfarne medarbejdere i forvejen. Skal op i PU. Vi bakker op om projektet.
PU har overvejet om der skal være en seniorordning i provstiet.
Projektet om organistkadetter er stadig i gang – vi siger ja tak.
Vi skal have et projektet med en ny uddannelse for grønne elever i Provstiet.
Jane vil gerne på deltid, ca. 25 timer. Der kan formentlig ansættes en
supplerende sæsonmedarbejder på deltid uden at lønudgifterne stiger.
Vi skal fastsætte en telefontid til gravertelefonen.
Ilse ønsker at overdrage kontaktpersons-posten til et andet medlem i det
kommende kirkeår, altså pr. 1. søndag i advent.

6. Nyt fra kirkeværgerne (Erik Lykke Sørensen, bl.a. godkendelse af de reviderede
kirkegårdsvedtægter Marie Eggert Jørgensen, evt. nyt om alterdugssponsorat
og Palle Vang Nielsen, redskabsskur)
De reviderede kirkegårdsvedtægter er godkendt.
Redskabsskuret på Helgenæs er nedlagt.
7. Nyt fra kirkebladsudvalget Næste deadline for tekst og billeder til layout er
24.10.21
Søren Kirkemann vil gerne pensionere sig fra hjemmesidearbejdet. Vi skal
derfor have fundet en ny til jobbet, der kan stå for at opdatere den nuværende
hjemmeside, indtil vi finder en, der kan konvertere hjemmesiden til fx
wordpress (nuværende i Adobe Muse), og som sidenhen også kan være
webmaster, dvs. holde øje med at hjemmesiden er aktuel og opdateret jf.
kirkebladet.
Alternativt: At få et firma til at varetage hjemmesiden, altså ikke en lokal.
8. Nyt fra Aktivitetsudvalget: Ole: Vigga Bro- Ragnarok, 13.10.21.
Der orienteredes.
9. Nyt fra præsten
Høstkollekt:
Helgenæs – 700 kr., alle indsendt til Bibelselskabet
Tved – 3374 kr., alle indsendt til Læger Uden Grænser
Vistoft – 540 kr., alle indsendt til Kirkens korshær
Om KK-medarbejderen: Zone 1 i provstiet er blevet tildelt 32 timer svarende til
kr. 409.600.
Tildelingen gælder kun lønudgifter, dvs. vi skal som MR finde en fælles ordning
på, hvordan der skaffes midler lokalt til de aktiviteter, som kirke og
kulturmedarbejderens aktiviteter koster.
Præsten er blevet spurgt, om konfirmandstuen i Tved kan bruges som legestue
for en gruppe forældre, der hjemmepasser deres børn, tirsdag formiddage. I og
med at brugen af konfirmandstuen finder sted indenfor almindelig arbejdstid og
i dagtimerne, synes præsten det er helt fint, at den benyttes til legestue.
Der spørges også til, om de må stille en kasse i Konf-stuen med legeudstyr.
Vi vil som MR bekoste opvarmning, vandforbrug og generelt slid på bygninger i
en prøveperiode på et år.
10.Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen)
Alle grønne medarbejdere var på kursus i Grøn Kirke. Vi kan engang til vinter
have et temamøde i forlængelse af dette kursus.

11.Næste møde 3.11. i Tved
12.Eventuelt

