
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d.10. januar 2017 kl. 18.30 i Kirkely 
 

Til stede: Randi Hedelund Jeppesen, Benita Espensen, Pernille Brandt Smith, Helen R. Hansen, Eva Kristina 

Mikkelsen, Cindie Østertoft 

Afbud: Mogens Arnfeldt, Anette Christensen, Jette Christensen 

 

1. Referat godkendes 

Godkendt. 

2. Dagsorden godkendes 

Godkendt med tilføjelse af punktet ”Tveds Uderum”. Punkterne 7-9 udsættes til næste møde, da Mogens 

er fraværende.  

3. Evaluering af nytårskur 

Der er bred enighed om, at det var et hyggeligt arrangement, men at tidspunktet d. 1. januar er svært for 

både personale og rådsmedlemmer. Husk at tilføje et SU-tidspunkt i invitationen.   
Aktivitetsudvalget lægger i samarbejde med personalerepræsentanten en plan for, hvordan og hvornår 

personalet og rådet fremover kan mødes til sociale arrangementer.  

 

4. Præsten orienterer   

Der er uddelt fire julekurve.  

Vi fortsætter med kirketælling. Helen giver besked til kirketjeneren. 

Der er meldt 14 minikonfirmander til.   

 

5. Betaling til arrangementer 

Proceduren fortsætter uændret.  

 

6. Samarbejde med revisor og arbejdsgange i kasserer-jobbet 

Kirkebøssen tømmes efter morgensang og efter hver søndags-gudstjeneste. Det er graveren, der i 

samarbejde med præsten eller kirkesangeren tømmer kirkebøssen og tæller pengene op, hvorefter beløbet 

noteres i indsamlingsbogen.  

Vi glæder os til at fortsætte det konstruktive samarbejde med vores revisor    

7.  Betaling for bryllupper for ikke-sognebørn - UDSAT TIL FEBRUAR 

8.   Beskæring/nedskæring af bøgetræer i præstegårdshaven - UDSAT TIL FEBRUAR 

9.  Sprøjtning af diverse områder - UDSAT TIL FEBRUAR 

10.   Hjemmesiden og indsats på Facebook/nyhedsbreve 

Der er behov for at effektivisere vores kalenderstyring, både for personalet og for rådsmedlemmer. Kristina 

indkalder Uptime IT og sekretæren til et afklarende møde om kalenderstyring.  

 



Kristina tager ansvar for at dagsordner og referater bliver offentliggjort på hjemmesiden. Ligeledes sørger 

Kristina for, at sekretæren bliver undervist i, hvordan hjemmesiden optimeres, især i forhold til billeder og 

kalender. I forhold til denne opgave kan Kristina eventuelt aflønnes på timebasis.  

 

11.  Stiftsavisen 

Eva Kristina Mikkelsen vil fortsat gerne modtage den.  

 

12.  Tveds Uderum  

Vi har fået en henvendelse fra en gruppe af borgere, som er ved at danne en forening, der vil arbejde for 

bedre udnyttelse af Tveds uderum. Særligt områderne omkring skole, forsamlingshus og hallen er i spil i 

denne sammenhæng.  

 

Vi kan som menighedsråd ikke indgå i foreninger, men hvis der er privatpersoner, der har lyst til at 

indtræde i en kommende forening, er der ikke noget til hinder for dette.  

  

Vi vil behandle konkrete forespørgsler fra den kommende forening. Kristina kontakter dem og spørger, om 

det er relevant, at vi bistår med at undersøge, hvad reglerne er for at bygge på eller i nærheden af kirkeviet 

jord. 

 

13. Ansættelse af præst  

Kristina sender udkastet til embedsbeskrivelsen til Randi, som arbejder videre med teksten. Senest d. 17. 

januar sender Randi et udkast til gennemsyn blandt rådsmedlemmerne. Der er deadline for indsendelse til 

Stiftet senest d. 25. januar.  

 

14.  Evt. 

Ældreklubben har sogneudflugt d. 7. juni.  

 

15.  Næste møde tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 18.30 

Punkter: Betaling for bryllupper for ikke-sognebørn, beskæring/nedskæring af bøgetræer i 

præstegårdshaven, sprøjtning af diverse områder, opdatering af vedtægter (hvert medlem har ansvar for at 

kigge vedtægten for sin egen funktion igennem. Kan findes på DAB’en), regnskabsinstruks, demonstration 

af print af enkelte dokumenter 


