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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 19.4.2016
Kl. 17.00 Vilstrup Sognehus
Pernille Reschat, Lars-Peter Melchiorsen, Aase Daugaard,
Tove Haugaard, Dorthe Knudsen, Thyra Bohsen, Kirsten
Jensen, Eva Anker, Ole Daugaard

Anmeldt forfald:
Dagsorden:
1.Syn af kirke, kirkegård, graverhuset,
redskabsrum og sognehus.
Kladder til synsudskrifter er tilsendt som bilag.
Der evalueres på tidligere mangler og drøftes evt.
nye mangler.

1.Syn
Lindetræer gået ud – pris undersøges.
Buskbom erstattes med taks løbende.
Stier udvides ikke på grund af kirkegårdsændring,
som giver mulighed for begravelse i græsområde
indenfor få år.
Maling på hoveddør opfriskes jævnligt.
Kirken kalkes efter behov. Der udarbejdes en
kalkningsplan af kirkeværge og graver.
Vinduerne skaller og males med linolie i løbet af
sommeren 2016.
Kulde fra vindue klares med organistvarmetæppe.
Indkøbes, når Knud kommer tilbage. Desuden
undersøges muligheden for en forsatsrude, som er
flytbar plexiglas, der sættes op som kuldespærre.
Graver kontakter tømrer.
Afskalning i kor ordnes.
Muren mod syd og øst i Sognehus skaller af og
skal males. Der sættes en rokfonplade op i
Sognehuset.
Genveksler undersøges. Den larmer, bruger strøm
og er gammel.
Samlet konklusion: Både kirke, kirkegård,
graverbygning og Sognehus er i fin stand og
fremstår velholdt og pænt.
Synsprotokol fremsendes til provstiudvalget.

2. Smørrebrød
3. Godkendelse af dagsorden.

3.Godkendt

4. Bemærkninger til referat fra den 15.3.16

4. Godkendt.

5. Meddelelser.

5.
a. Første kvartalsrapport gennemgået. Der er et
underskud på 50.600 kr. Det skyldes bl.a.

a. Budgetudvalg
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f. Formanden

helårsregninger, der er betalt i 1. kvartal og dermed
ikke vil komme senere på året. Hvis man tager
højde for det, så går regnskabet fint op.
Thyra er bortrejst 30.4.-8.5.
b. Intet nyt.
c. Vi afventer udmelding fra provstiudvalget ang.
ny kirkegårdsvedtægt.
d. Fint skærtorsdagsarrangement. Kirsten har
noteret forbrug m.m. Der var nogle gode hjælpere.
Gospel: Succes. God stemning og fin koncert.
Indtægt ca. 6000 kr. Udgift ca. 16.000 kr.
Strandkirkeudvalget ansøges om 5000 kr. i bidrag
til gospel. Der er fremover aftalt samarbejde med
Øsby, så vi skiftes til at holde gospel på Næsset.
Vi er oppe i et rimeligt højt niveau. Det er godt.
Udflugten: Der er stor tilslutning. Bussen er fyldt,
så der er venteliste.
Næssets Camino: Møde afholdt. Det er meget
positivt. Den lokale rute er ikke afprøvet endnu.
Det er meningen, at Caminoen skal åbnes i 2017.
e. Knud langtidssygemeldt på grund af dårlig
ryg/skulder. Blomst sendes. Indtil videre går det
fint med vikarer, men vi glæder os til, at han
kommer tilbage.
f. Intet nyt.

g. Andre

g. Intet nyt.

b. Kirkeværge
c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
d. Aktivitetsudvalg

e. Medarbejderne

6. Præstens punkt.

7. Projekt for kirkegården.
Orientering om provstiudvalgets svar på
ansøgning om hjælp til opmåling af kirkegården.

8. Forberedelser til menighedsrådsvalg.
Drøftelse af oplæg. Se bilag.

6. Konfirmationen gik fint.
Præsten sygemeldt 2.5.-31.7. p.g.a. dårlig
arm/skulder, der skal opereres.
7. Vi har fået bevilget penge fra Provstiudvalget til
opmåling og digitalisering af kirkegården. Det er
34.250 kr., som udbetales, hvis kirkekassen ikke
har penge til tre måneders drift. Desværre har vi
fortsat penge i de frie midler, så vi vil blive nødt til
at betale opmålingen selv. Ole bestiller
opmålingen, som så kan gå i gang hurtigst muligt.
Aase er ved at indhente tilbud på ombrydning af
norddiget. Det sættes på dagsordenen næste gang.
Udmeldingen på nuværende tidspunkt er, at Tove
ikke genopstiller. Derudover genopstiller resten af
menighedsrådet. Christa ønsker igen at stille op
som suppleant.
Oplægget blev drøftet. Der blev drøftet, at vi vil
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komme til at mangle en person, der interesserer sig
i Aktivitetsudvalgsområdet – og muligvis
kirkegårdsområdet. Det blev drøftet, at vores
nuværende indsatsområde er kirkegården,
samarbejdet med Halk-Grarup, hele Næsset og
fællesskabet omkring Vilstrup kirke. Diakoni
drøftes jævnligt. Vi er interesseret i at komme med
tilbud til sognets udlændinge, som bl.a. arbejder på
gårdene i sognet. Det arbejder vi videre med på de
kommende møder i menighedsrådet.
Pernille skriver i Sognenyt om
menighedsrådsvalget. Alle opfordres til at spørge
relevante i sognet, om der er nogen, der har lyst til
at stille op. Der er opstillingsmøde den 13.9. kl.
19.00. Det vil være godt, hvis alle områder i
sognet er repræsenteret. Kelstrup, Kelstrup strand,
Nr. Vilstrup, Sdr. Vilstrup, Vilstrup Strand. Vi har
næsten alle hjørner med, men der er altid plads til
nye mennesker, der vil bakke op om vores kirke og
vores sogn.

9. Eventuelt.

Brød: Tove

9. Møde i budgetudvalg (Thyra, Dorthe og
Pernille) er tirsdag den 17.5. kl. 17.00 ved Thyra.
Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 26.5. kl.
18.30.

