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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Torsdag den 26.5.2016
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus
Pernille Reschat, Aase Daugaard, Tove Haugaard, Dorthe
Knudsen, Thyra Bohsen, Kirsten Jensen, Eva Anker, Ole
Daugaard, Lars-Peter Melchiorsen

Anmeldt forfald:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1.
Dagsorden godkendt. LPM deltog i mødet, selvom
han er sygemeldt til den 12.6.

2. Bemærkninger til referat fra den 19.4.16

2.
Referat fra den 19.4.16 blev godkendt.
Aftalerne fra Kirkegårds- kirke og Sognehus blev
gennemgået.
Vinduerne i kirken males i løbet af sommeren.
Plexiglasrude ved organist er aftalt med tømrer.
Afskalning af kalk i koret vil blive repareret.
Der opsættes rockfon-plade i Sognehuset.
Genvekslerne er i orden og bevares.

3. Meddelelser.

3.a
Intet nyt.

a. Budgetudvalg
b. Kirkeværge

3.b
Kalkningsplan er drøftet med maler. Det meste af
kirken trænger til kalk – undtagen nordsiden.
Tårnet trænger stort set hvert år.
Pristilbud fra maler på kalkning af kirke
udvendigt: 52.000 kroner eksklusiv moms.
Reparationen af vægge i koret. Pristilbud fra
maler: 1500 kr. eksklusiv moms.
Behandling af Sognehus ved kapellet samt muren
mod kirken. Pristilbud: 13.200 kr. eksklusiv
moms.
Beslutning i menighedsrådet: Alle malerarbejder
sættes i gang nu.

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg

3.c
Intet nyt.
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d. Aktivitetsudvalg

3.d
Der har været afholdt møde i aktivitetsudvalg den
3.5. Udflugten er blevet evalueret. Det var en
ualmindelig god udflugt med meget stor
tilslutning. Der afholdes hjælpermøde den 7. juni
med middag.
Kirkekaffe er drøftet: Der afholdes kirkekaffe så tit
som muligt. Det har udviklet sig til
lokalsamfundets varme hjørne.
Der bliver sat hjælpere på opstillingsmødet den
13.9.
Der er aftalt samarbejde med Michaela om gospel.
Vi skiftes mellem kirkerne og deles om udgifterne.
Vilstrup er med på et samarbejde om gospel.
Økonomien finder vi ud af.

e. Medarbejderne

3.e
Der har været afholdt fællesmøde med
medarbejderne fra Halk-Grarup-Vilstrup-Øsby.
Samarbejde mellem graverne er iværksat. Der
kommer et helt hold gravere ud hver torsdag i
Vilstrups graver-ferie. Aase og Jeanette har været
på gaskursus. Der er planlagt fælles udflugt for alle
medarbejderne den 6.10. Der vil være deltagelse
fra Vilstrup.

f. Formanden
- Orientering fra formandsmøde den 19.5.
- Orientering fra møde om samarbejde mellem
kirkegårdene Øsby, Halk, Grarup og Vilstrup.
- Invitation til Næsfest

3.f
Formandsmøde den 19.5.: Sognerådet vil gerne
være tovholder i ”Hold byen ren” hvert forår.
Sognerådet vil gerne være tovholder i ”Middag for
fremmede”. De fremmede er f.eks.
landbrugsmedhjælpere fra Rumænien, Ukraine,
Rusland osv. Forslag om, at vi inviterer sognets
fremmede til fællesspisning på sognets regning.
Først kontakt til de landmænd og andre, der har
fremmede ansat. Forslag om, at der efterfølgende
kan være fællesspisning, hvor de fremmede laver
mad.
Næssets Camino blev drøftet. Der afholdes
stormøde om Caminoen tirsdag den 31.5. PR
deltager.
Forsamlingshusets fremtid blev drøftet. Det blev
aftalt, at der må bruges midler til udfærdigelse af
en professionelt formuleret ansøgning til
forskellige fonde om midler til restaurering.
Driften af huset blev også diskuteret.
Orientering om møde om samarbejde mellem
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kirkegårdene: Der er aftalt et tæt samarbejde – og
det er nærmere aftalt mellem graverne i forhold til
ferierne.

g. Andre

3.g
Intet nyt.

4. Præstens punkt.
Punktet udgår, da præsten er sygemeldt.

4.
Da præsten deltog trods sygemelding, var der lidt
nyt.
- Der kommer et fælles tilbud om babysalmesang
på Næsset fremover i et samarbejde mellem
Hoptrup, Vilstrup, Halk, Grarup og Øsby.
Hoptrup og Halk: Fra 7.10. fredage kl. 10 ledet af
Lone og Knud.
Øsby: Fra 11.1. onsdage ledet af Michaela og Lise.
Vilstrup: Fra 3.3. fredage ledet af Lone og en
frivillig.
Derefter startes forfra igen.
Henrik Refshauge fra Domsognet udarbejder en
folder.
-Der vil være færre gudstjenester i en periode
p.g.a. mangel på præster i Domsognet. Opfordring
til at tage til gudstjeneste i Halk/Grarup. LPM
ønsker en drøftelse af, om vi ønsker
hverdagsgudstjenester. Det drøftes på næste
menighedsrådsmøde.
-Drøftelse af prisen på begravelser. Prisen
afhænger af, om man er medlem af folkekirken
eller ej. Bilag blev uddelt, hvoraf det fremgår, at
der en stor besparelse, hvis man vælger ikke at
være medlem af folkekirken og så alligevel køber
et gravsted til begravelse. Det er også en
udfordring, at der er mennesker, der ikke er
medlem af folkekirken, der ønsker en kirkelig
begravelse.
-Seminar om Flygtninge og Folkekirke den 31.8.
LPM deltager.

5. Næsfest
Tilmelding og underholdning.
Se bilag.

5.
Deltagere i Næsfest: LPM, Kirsten, Susanne,
Dorthe, Aase, Ole, Pernille og måske Tove. PR
tilmelder den 6.6.
Indslag fra Vilstrup: Flødebollekastemaskine ved
Ole og Aase.
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6. Udkast til budget 2017.
Bilag fra Thyra

6.
Udkast til budget 2017 blev gennemgået. Det ser
fint ud. Vi forventer et år, hvor udgifterne ligger på
niveau med tidligere år. Thyra retter til og
budgettet sættes på til beslutning på næste
menighedsrådsmøde.

7. Projekt for kirkegården.
Opsamling i forhold til projektplan. Herunder
drøftelse af tilbud på ombrydning af diget mod
nord.
Projektplan medsendes som bilag.

7.
Vi følger projektplanen. Opmålingen af
kirkegården med afsættelse af fixpunkter sættes i
gang.
Vi har indhentet to tilbud om ombrydning af
stendige mellem kirke og sognehus.
Oxholm: 207.000 kroner eksklusiv moms.
Holms: 220.000 kroner eksklusiv moms.
PR sender ansøgning til Provstiudvalg om 207.000
kroner samt moms fra 5%-midlerne.
Kirkegårdshækkene bør fremover være tuja. Det
ændres i kirkegårdsvedtægterne, når vi igen skal
arbejde med dem.

8. Forberedelser til menighedsrådsvalg.
Opsamling – er der nyt om evt. interesserede?
Valgbestyrelsen er: Eva Anker, Pernille Reschat
og Susanne Lind.

8.
Vi undersøger stadig, om der er interesserede, der
kunne tænke sig at stille op til
menighedsrådsvalget.
PR undersøger, hvilke materialer der er fra
menighedsrådsforeningen.
Valgbestyrelsen mødes inden sommerferien.

9. Drøftelse af placering af møder i efteråret
2016

9.
Næste menighedsrådsmøde afholdes onsdag den
8.6.
Selve mødet afholdes klokken 16.30 – 18.30 i
Sognehuset.
Efter mødet afholdes middag for medarbejdere,
menighedsrådsmedlemmer og
ægtefæller/samlevere kl. 18.30.
Tove bestiller mad på Søstjernen. PR udsender
invitation med tilmelding senest fredag den 3.3.
Forslag til datoer til efterårets møder:
Tirsdag d. 16.8. kl. 18.30: MR-møde
Tirsdag d. 13.9. kl. 19.00: Orienterings- og
opstillingsmøde til MR-valg.
Onsdag d. 28.9. kl. 18.30: MR-møde
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Torsdag d. 20.10. kl. 18.30: MR-møde
Søndag d. 20.11. kl. 12.00: Goddag og
farvelarrangement for menighedsrødder,
medarbejdere og ægtefæller. F.eks. på Søstjernen
Torsdag d. 24.11. kl. 18.30: Konstituerende MRmøde.
Torsdag den 15.12. kl. 16.30: Menighedsrådsmøde
– evt. med efterfølgende julefrokost?

10. Eventuelt.

Brød: Thyra

10.
Susannes mail: susannelind58@gmail.com

