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2021-2022 nr. 2 

Menighedrådsmøde torsdag d. 20. januar 2022 kl. 16.30 i Kirkely 

Pga. mange afbud blev mødet flyttet til 27. januar kl. 16.30 

Afbud: Tanja Grube Madsen; Holger Thomsen,  

Fraværende: Lasse Arendt Kristensen 

 

Dagsorden 
 

Referat 

Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

Provsten 
Status på og fremtidige tiltag vedr. 
menighedsrådsarbejdet i sognet. 

Provsten og Menighedsrådet aftalte procedurer vedr. 
kommende byggesager og et fremtidigt møde i Provstiet 

Lukket punkt  
Ønske fra kirkeværgen 
Provsten deltager 
Bilag fremsendt mandag. 
 

 
Afholdt 

Regnskabsfører 
Underskrifter regnskabsinstruks 

Investering i digitalt kirkegårdskort 
over Tved kirkegård. (bilag sendt 
separat) 

Betaling for kirkegårdsassistance 
m.v. i samarbejde med Sørup 
kirkegård. 

Afleveret 
Menighedsrådet vedtog at investere i et digitalt 
kirkegårdskort til Tved kirkegård. Det skal tages med på 
budget 2023 
Ny beregning for assistance på Tved Kirkegård, udregnet 
af Sørup kirkegård.  

Næstformanden 
 

Intet 

Kirkeværgen 
 

Der cirkulerer en del falske mails. Sagen er meldt til 
Politiet. 
Sognepræsten orienterede om mødet i Provstiet vedr. 
byggesagerne. 
Det er nu blevet oplyst, at der skal være 3 tilbud på 
renoveringen af orglet. Det 3. tilbud forventes på plads i 
den kommende uge. 
Den bygningskyndige arkitekt indkaldes til næste møde 
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Sognepræsten 
Korbuelys v. Ingolf og Rebecca 

Timeantal til kirkesanger 

Kirkesanger - lønforhandling 

Ønske om installation af lys i korbuen. Priser undersøges 
Menighedsrådet har vedtaget, at sognepræsten 
fortsætter med lønforhandlinger med kirkesangeren. Det 
blev besluttet, at Kirkesangeren fremover skal have løn 
for de 16 timer, hun reelt arbejder. 

Kontaktpersonen 
 

Intet 

Aktivitetsudvalget 
(Klaus) Forespørgsel fra Vester 
Skerninge Sangkor om julekoncert 
den 6. december 2022, kr. 7000,00 
(tove) Orientering: Der er kommet 
besked om, at det planlagte indstik 
til Ugeavisen er taget af bordet, da 
flere sogne inkl. os har meldt fra. 

Godkendt 

Kirkegården Marianne Hansen 
Jeg kunne godt tænke mig at vi 
kunne drøfte og evt. beslutte at det 
kunne indføres at jeg må forud 
fakturere fra 2023, på ydelser på 
kirkegården. 

Så i stedet for regning med betaling 
for året bagud, så fremadrettet vi 
vil få penge ind inden ydelserne 
udføres. 

Med varsel med næste regning i sep. 
og evt. på hjemmesiden og derefter 
faktura i feb. fra 2023 

Menighedsrådet har vedtaget, at der fra 2023 bliver 
forudbetaling for vedligeholdelse af gravsteder. 
Gravstedsejerne bliver orienteret. 

Eventuelt 
 

Lonni: Oplæg til samarbejdssamtale og gode råd til 
afholdelse af menighedsmøder er udleveret skriftligt til 
alle. Sættes som punkt på næste dagsorden 
Organisten fremførte ønsker for fremtidigt 
instrumentarium i kirken. 

Næste møde 
 

17. februar 16.30 
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Agenda januar 2022 

Emne Opfølgning 
Årshjul - Rebecca og Sofie 
 

Sættes på næste dagsorden 

Samarbejdsaftale - Lonni 
 

Sættes på næste dagsorden 

Koncert kontrakter? 
 

Under udarbejdelse 

Rengøring af orgel? 
 

Indhentning af 3. tilbud 
Kaj Aage og organisten arbejder på sagen 

Status på forfaldne opgaver - 
Rebecca og Holger 
 

Er igangværende, arkitekten indkaldes til det næste 
møde. 

Minikonfirmand underviser 
 

Sættes på næste dagsorden 

 

 

 

Underskrifter: Bent Rejnholt Holger Thomsen 

 

 

 Ingolf Rotbøll Torben Kristensen 

 

 

 Meiken Hammer Rebecca Aagaard-Poulsen 

 

 

 Lonni Aabye 

 


