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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15.3.2016
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

Pernille Reschat, Lars-Peter Melchiorsen, Aase Daugaard,
Tove Haugaard, Dorthe Knudsen, Thyra Bohsen, Kirsten
Jensen
Eva Anker, Ole Daugaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1.Dagsorden godkendt med tilføjelser af et par
punkter.

2. Bemærkninger til referat fra den 25.2.16

2. Referat godkendt.

3. Meddelelser.

3.a
Regnskabet for ”Vilstrup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 502553910, Regnskab 2015, afleveret
den 15-03-201 16.59” gennemgået og godkendt.

a. Budgetudvalg
- Regnskab 2003. Er udsendt af Thyra.

Regnskab for 2015 viser et underskud på 22.135
kroner. Dog har vi frie midler på 341.944 kroner.
Det er lige i overkanten, da menighedsrådene ikke
må ligge inde med for store beløb i frie midler.
Frie midler er midler, som menighedsrådet har
opsparet over tid. Menighedsrådet besluttede, at de
ville indkøbe nogle af de ting, der har været behov
for at investere i gennem det sidste år for at få
nedbragt størrelsen på de frie midler.
Momsbehandlingen blev gennemgået.
b. Kirkeværge

3.a
Intet nyt

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Revidering af kirkegårdsvedtægt. Se
selvstændigt punkt senere.

3.c
Se punkt 5.

d. Aktivitetsudvalg
- Evaluering af sogneindsamling.

3.d
Sogneindsamlingen gik bedre end sidste år. Vi fik
indsamlet 4549 kroner i Vilstrup og Kelstrup.
Gospelweekend har kun 17 tilmeldte. Prisen sættes
ned til 200 kroner pr. tilmeldt. Instruktøren,
Kirsten og Christa reklamerer. Husk at dele på
Facebook.
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Afvikling af Skærtorsdag aftales efter mødet.

e. Medarbejderne
- Varme til organisten, højttalere og lys i orglet.
Forskellige ideer til varmekilder:
Pedalvarmer: 80*48 cm: 8900 kr. inkl. Moms.
Bænkvarmer: 7.500 kr.
Varmeskærm 67*135cm: 4.950kr.
Forsatsrude: Pris?
Hvordan løser vi kuldeproblemet indenfor de
økonomiske rammer? Kan en af mulighederne
bruges?

Højttalere: Tilbud fra Sitcom: 3575 kr. eksl.
moms. Kan det laves på anden måde?
Lys: Lavpraktisk løsning foreslås.

3.e
Forhold omkring orgel og organist:
Organisten skal ikke fryse. Kulden ved orglet
skyldes sandsynligvis træk fra vinduet. Det er dog
vanskeligt at gøre noget ved. I stedet anskaffes en
varmekilde ved orglet. Menighedsrådet afsætter
10.000 kroner til varmekilden. PR drøfter
mulighederne med Knud og Lone, så vi kan sikre,
at varmekilden bliver således, at det passer dem
bedst muligt.
Ang. varme i kirken, så undersøger PR, hvilke
regler, der gælder på området, så vi kan få aftalt
nogle retningslinjer. Organisten skal ikke spille,
hvis det er for koldt. I så fald tilpasses
gudstjenesten den manglende musik og
gennemføres alligevel.
Højttalere ved orglet indkøbes af LPM udfra
tilbuddet.
Aase indkøber en arbejdslampe, som kan bruges til
at oplyse orglet indefra.

-Graversituationen drøftes.

-Afholdt organistmøde med Anette Eilers den
12.2.

f. Formanden
- Sognehuset udlånes til Formandsmøde for
Vilstrup Sogn den 19.5. Hvordan klarer vi et
traktement til et sådant møde?

Forhold omkring graver:
Hvis det skulle ske, at graveren ikke er i stand til at
passe sit arbejde på grund af sygdom, ønsker
menighedsrådet en ændring af graverforholdene.
Menighedsrådet ønsker, at graver Flemming
Madsen fra Halk-Grarup overtager ledelsen af
Vilstrup Kirkegård. Jeanette fortsætter sin
ansættelse og skal i så fald ansættes til kun at være
på Vilstrup Kirkegård. Anette Eilers vil skulle
varetage den administrative del af kirkegårdens
ledelse. Derudover skal praktiske graveropgaver
løses af personer fra Flemmings korps.
Aase har talt med Flemming og de arbejder videre
med at fremtidssikre håndteringen af Vilstrup
Kirkegård.
Anette er i gang i forhold til samarbejdet mellem
organisterne.
3.f
Menighedsrådet godkender, at Sognehuset udlånes
til Formandsmøde for Vilstrup Sogn den 19.5.
Tove sørger for traktement.
Anmodning om udlån af kirken til et ensemble den
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30.3. blev accepteret. Dog har den person, der
havde henvendt sig senere trukket sig – så det
bliver ikke til noget.

g. Andre

3.g
Intet.

4. Præstens punkt.
- En påskelilje til de efterladte, til forældre til
døbte og til viede.

4.
LPM skriver telegrammer, Aase køber blomster og
vi hjælpes alle med at dele ud inden påske.
LPM bestiller en printer, højttalere til kor og
sideskib og et lærred til sognehuset. Der skal være
penge til arrangement til jul.
Alterbøgerne blev ikke indkøbt for gavepengene,
fordi vi ikke på det tidspunkt kunne få dem
fremstillet. Derfor blev gavepengene ikke brugt.
LPM undersøger, om der er mulighed for at få
indbundet de eksisterende alterbøger i læder.
Der har været afholdt møde om hjemmesiden med
LPM, Eva og Anette Eilers. Eva undersøger
mulighederne for at få forfrisket hjemmesiden for
Vilstrup. Alt er blevet tjekket op – og der er aftalt
ansvarlige for alle opgaver.

- Prioritering af midler til højtalere, printer, lærred
og arrangementer i kirken.
- De forsvundne gavepenge.

-Hjemmesiden.

5. Projekt for kirkegården.
Revision af kirkegårdsvedtægt. Forslag til
ændringer udsendes som bilag.

5.
Kirkegårdsvedtægterne blev revideret. PR
indsender de reviderede til provstiudvalget til
bemærkninger og godkendelse.

6. Forberedelser til menighedsrådsvalg.

6.
Punktet blev udskudt. Vi afventer stadig udspil
centralt fra.

7. Ansøgning om brug af Sognehuset til kort
reception den 14.5. kl. 11.30.

7.
Ansøgningen blev imødekommet. Tove og Dorthe
vil gerne hjælpe til. Tak.

8. Ansøgning til Strandkirkeudvalget om
bidrag til klapstole til kirken.

8.
Ansøgningen afventer.

9. Drøftelse af projekt Renovering af
forsamlingshuset. Se bilag.

9.
Orientering blev givet. Det lyder spændende. Bilag
bliver udsendt med referat fra mr-mødet.
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10.
Vi ses i påsken.
Næste møde er den 19.4., hvor der er syn af kirke
og kirkegård. Vi mødes klokken 17.00 i kirken.
Traktement er smørrebrød.(Dorthe)

