
Referat af menighedsrådsmøde torsdag d. 8. marts 2018 kl. 19.30 i Kirkely 
 

Tilstede var: 

Rebecca Aagaard-Poulsen, Jette Christensen, Cindie Østertoft, Anette Christensen, Eva Kristina Mikkelsen, 

Benita Espensen, Helen Raahauge Hansen og Maja Rosendal Avnbøg. 

Revisor Kaj Aage Rasmussen deltog under punkt 6  

 

1. Dagsorden godkendes 

Godkendt 

2. Godkendelse af formandens anmodning om at udtræde af rådet pr. dags dato 

Godkendt 

3. Godkendelse af menighedsrådsmedlems Pernille Smiths anmodning om at udtræde af rådet pr. dags 

dato 

Godkendt 

4. Konstituering af rådet 

Formand: Eva Kristina Mikkelsen 

Næstformand: Jette Christensen 

Sekretær: Maja Rosendal Avnbøg 

Da det er Ida Fonsbøl, der har gudstjenesten den førstkommende søndag, vælger MR at vente med 

at udmelde den nye rådssammensætning til næstkommende søndag, hvor Rebecca selv forestår 

gudstjenesten. 

5. Anmodning om overtagelse af computer 

Den afgåede formand Randi Hedelund Jeppesens ønske om at købe MR-computeren for 2500 kr. er 

imødekommet. 

Den nye sekretær står derfor uden bærbar computer. Der ses to mulige løsninger – overtagelse af 

tablet på kirkekontor – så fremt den er anvendelig - eller anskaffelse af nye tablet til brug ved 

opgaveløsning for MR 

6. Godkendelse af årsregnskab ved revisor 

Årsregnskab gennemgået og godkendt.  

Tved Sogns Menighedsråd, cvr. nr. 22109316, regnskab 2017 afleveret d. 8/3-2018 kl. 20.54 

7. Præsten orienterer  

Konfirmandovernatning: 

Afholdelse af overnatning i Kirkely var en prøvelse med meget larm. Men størstedelen af de unge 

mennesker havde haft en sjov oplevelse. 

Hvis overnatning er et arrangement, der skal fortsætte fremadrettet, skal det ske under andre 

former og med et mere stringent program. 

Thomas Guffi Vestergaards foredrag om sit liv berørte ved samme lejlighed flere af tilhørerne. 



Præsten har efter eget udsagn en ”fed kontakt” med de unge og vil ved undervisningens afslutning 

bede dem om en evaluering på forløbet.  

Konfirmandhjælp: 

Menighedsrådet oplyser, at vi i lighed med andre år har mulighed for at uddele økonomisk hjælp til 

konfirmation. Præsten og præstesekretæren fastsætter et beløb og formidle hjælpen såfremt det 

bliver aktuelt.  

Konfirmandudflugt til København: 

Præsten, Præstesekretæren, Helen og Benita tager med. 

Tved kirke står for transport, morgenmad og turpas til egne konfirmander.  

I Kbh. følges vi med ca. 60 andre konfirmander og præster fra vores lokalområde. 

Gudstjenester i Påsken: 

Skærtorsdag kl. 11 Søren Okholm spiller koncert efter en i dagens anledning forkortet 

                                      gudstjeneste. 

                                      Efterfølgende fællesspisning i kirken – lammefrikadeller, kylling, bitre urter. 

                                      Tilmelding, pris 25 kr. Anette, Benita og Helen hjælper med bordopdækning til 

                                      ca. 50 personer 

Langfredag kl. 19.30 Ida Franck spiller – evt. intermezzo med organisten 

Påskedag  Højmesse  

2. Påskedag   Højmesse - begge dage kl. 10.00 

 

8. Evaluering af fastelavnsgudstjeneste  

Der var ikke mange fremmødte. Det kan skyldes ferie, sygdom, det senere tidspunkt eller det 

faktum, at skolen afholdt et arrangement på samme tidspunkt. 

Næste år afholdes fastelavnsgudstjenesten kl. 10.00 

9. Låger ved kirkegården 

De tre indhentede tilbud blev gennemgået. 

MR ønsker at bevare de gamle låger samt benytte sig af en lokal leverandør/håndværker. 

Da to tilbud ikke var markant forskellige, blev kirkeværgen pålagt at vælge det endelige.  

10. Planlægning af sogneudflugt 

At Ældreklubben ikke ønsker at rykke deres arrangement på trods af, at Tved kirke har udmeldt, at 

årets sogneudflugt ligger 1. onsdag i september måned, påvirker ikke MRs beslutning om at 

fastholde denne dato. 

Flere forslag til destinationer og besøgsmål var oppe og vende. 

Et udvalg bestående af Rebecca, Eva Kristina, Helen og Cindie blev nedsat.  

Formanden indkalder til udvalgsmøde. 

 

11. Lydanlæg til kirken 

Thomas Mikkelsen havde meldt afbud til mødet, men meddelte sig gennem formanden. 

Flere muligheder blev diskuteret. 



Det blev besluttet, at det nuværende anlæg inkl. teleslynge opgraderes, og at der tilsluttes 3x16 A 

til brug af aktive højtalere. 

Formanden bestiller ovenstående. 

12. Evt. 

Punktet manglede på dagsordenen, men blev behandlet alligevel. 

Trivselsmøde Formanden og sekretæren udarbejder en doodle for at finde en mødedato. 

Budgetsamråd Det foregår d. 19. marts kl. 19.00. Benita og Helen deltager 

Ophavsret Da det er præstesekretæren, der fortrinsvist anvender billeder fundet på 

                                      internettet, er det hendes opgave at sætte sig ind i de nye regler på dette 

                                      punkt. 

Konfirmandfotos Efter endt møde blev spørgsmålet omkring gruppefotografering fremlagt. 

Et flertal af rådsmedlemmerne gik ind for, at der foruden det samlede 

gruppefoto taget ved konfirmandernes egen gudstjeneste, bliver lavet ét 

gruppefoto efter hver konfirmation, således at de konfirmander, der bliver 

konfirmeret sammen, får deres eget gruppefoto med præsten. 

Ønsker man alle tre gruppebilleder, kan disse naturligvis bestilles 

efterfølgende. 

 

13. Næste møderække  

Onsdag d. 4. april 2018 

Onsdag d. 2. maj 2018 

Onsdag d. 13. juni 2018 

Tirsdag d. 14. august 2018 

Tirsdag d. 4. september 2018 (efter syn og skøn af præstegården) 

Onsdag d. 3. oktober 2018 

 

14. Godkendelse af referat 

Mødet afsluttet kl. 21.28 

MRA 


