
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d.14. marts 2017 kl. 18.30 i Kirkely 
 
Til stede: Randi Hedelund Jeppesen, Benita Espensen, Helen R. Hansen, Mogens Arnfeldt, Eva Kristina 
Mikkelsen, Cindie Østertoft, Anette Christensen, Julie Drabe (til og med punkt 6), Mai Bjerregaard Andersen 
og Kaj Aage Rasmussen. Afbud: Pernille Brandt Smith.  

 
1. Dagsorden godkendes 

Godkendt med rettelse af dato for næste møde.  

2. Årsregnskab 2016 v. revisor Kaj Aage Rasmussen 

Årsregnskab 2016 gennemgået og godkendt:  

Tved Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22109316, Regnskab 2016, Afleveret d. 14-03-2017 20:16 

3. Regnskabsinstruks til underskrift 

Regnskabsinstruks godkendt og underskrevet. Helen indhenter underskrifter fra personalet, og derefter 

sendes kopi til vores revisor. 

4. Præsten orienterer   

Mai Bjerregaard Andersen orienterede.  

Der er fem personer, der har meldt sig til babysalmesang. Mai og organisten forsøger at starte det op igen.  

5. Formanden orienterer 

Randi Hedelund Jeppesen orienterede.  

Der er forårskoncert tirsdag d. 2. maj kl. 19, og Esther Rützou kommer tirsdag d. 31. oktober kl. 19 og 

fortæller ”Katekismuskuppet”. 

6. Kontaktpersonen orienterer 

Helen R. Hansen orienterede.  

Præstesekretæren har opsagt sin stilling pr. 30. april 2017. Sekretæren i Stenstrup-Lunde vil gerne vikariere, 

indtil vi har ansat en præst, som kan være med til at ansætte en ny sekretær. Helen finder en løsning på 

rengøringen i kontoret pr. 1. maj.  

Helen undersøger, hvad det koster at få hjælp til at udarbejde/revidere vores APV (arbejdspladsvurdering).  

Børnekoret skal med koret fra Vor Frue Kirke i Tivoli i maj. Vi betaler halvdelen af udgifterne i år, og 

fremover betaler vi forholdsmæssigt efter antallet af deltagende børn.   

7. Forretningsorden vedtages  

Godkendt.  

8. Vedtægter for kontaktperson godkendes 

Godkendt.  

9. Radonmålinger i præstegården  



Præstegården og kontoret er blevet undersøgt. Størstedelen af målingerne ligger inden for normalområdet, 

og der må tages forbehold for manglende udluftning pga. manglende beboelse.  

10. Evt. 

Mindre mangler i præstegården er blevet udbedret. Mogens har bestilt slutrengøring og vinduespudsning. I 

præstegårdshaven er bøgehegnet blevet beskåret.  

Mogens indhenter tilbud på at få udbedret trappen fra parkeringspladsen til kirkegården.  

11. Godkendelse af referat 

Godkendt.  

12. Næste møde tirsdag d. 4. april 2017 kl. 18.30 

Punkter: revision af kirkegårdsvedtægter 

 

Mødet afsluttet kl. 21:38.  

 


