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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Onsdag den 8.6.2016
Kl. 16.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1.Dagsorden godkendt.
2.Referat godkendt.

2. Bemærkninger til referat fra den 26.5.2016.
3. Meddelelser.

3.
a. Ingen meddelelser.

a. Budgetudvalg
b. Ingen meddelelser.
b. Kirkeværge
c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg

c. Ingen meddelelser.

d. Aktivitetsudvalg

d. Hjælperfest 7.6. var meget vellykket. Vi har
mange gode hjælpere.

e. Medarbejderne

e. Ingen meddelelser.

f. Formanden
Orientering fra stormøde om Camino – Haderslev
Næs.

f. Caminoen bliver til noget i løbet af det næste år.
Den åbner til reformationsjubilæet i 2017. Der er
nedsat en styregruppe og en del underudvalg. Der
er ingen fra Vilstrup med i styregruppen, men vi
har vores eget lokale Caminoudvalg stadigvæk.

g. Andre

g. Ingen meddelelser.

4. Præstens punkt.
Orientering fra møde i gudstjenesteudvalg.

4.
- Referat fra møde i gudstjenesteudvalg blev uddelt
og drøftet. Udvalget arbejder videre med ideerne –
bl.a. om fyraftensgudstjenester planlagt af beboere
i sognene eller grupper i sognene. Næste møde i
august.
-De ”forsvundne” alterbøger: Der er meget, meget
lang bestillingsfrist på nye alterbøger. En nyindbinding af en alterbog koster 600 kroner.
Menighedsrådet beslutter at nyindbinde tre gamle
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alterbøger og indkøbe en ny kirkebibel i sort – og
en ny altersalmebog i sort.
Pengene stammer fra gaven ved genindvielsen af
kirken efter restaureringen. LPM sætter i gang.
-Konfirmander: Der er nu tilmeldt 5 fra Vilstrup.
En af disse skal ikke konfirmeres i Vilstrup, men i
Domkirken. Busordning etableres igen. Udgiften
fordeles mellem sognene efter antal konfirmander.
-Møde i Strandkirkeudvalget 9.6. Der er en
ansøgning fra menighedsrådet om penge til gospel.
-LPM er blevet bevilget midler fra
Strandkirkeudvalget til en lydmixer. Ca. 1000
kroner.

5. Beslutning om budget 2017.
Bilag fra Thyra

5.
Budget 2017 Vilstrup Sogns Menighedsråd, CVRnr. 50253910, Budget 2017, Bidrag budget
afleveret d. 06-06-2016 11.54 Budget godkendt
med et planlagt driftsunderskud på 9915 kroner.

6. Projekt for kirkegården.
Bemærkning til indsendelse af ansøgning om
midler fra provstiudvalget ang. renovering af
diget.

6.
Formand for provstiudvalget har meldt tilbage, at
”En så omfattende renovering af diget skal
godkendes i Stiftet.
Provstiudvalget vil efter behandling af
ansøgningen sende den med bilag til Stiftet.”
Derudover har han også meldt tilbage, at han vil få
kirkegårdsvedtægterne efterlyst.

7. Placering af møder i efteråret 2016
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
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?

7.
Datoerne blev godkendt med en enkelt ændring.
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
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. 18.30: MR-møde.
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Forslag drøftes grundigt.
8. Eventuelt.

Brød fra Søstjernen kl. 18.30.

8.
PR sørger for ”blomst” til præsten, når han starter
efter sygdom den 14.6.
Indsættelse af den nye provst søndag den 12.6. kl.
14 i Domkirken med efterfølgende reception i Den
gamle Latinskole.
Valgbestyrelsen (Eva, Susanne og Pernille) mødes
den 27.6. klokken 17.00 i Sognehuset. PR
undersøger valgmateriale inden mødet.
Dagsordenspunkter næste møde:
-Ansøgning om, at Kobbelgårds legat betaler bus
til menighedsrådsudflugt.
-Undersøgelse af, hvilke aftaler vi har om
Kobbelgårds legat. PR undersøger.
-Drøftelse af, hvordan menighedsråd kan være
repræsenteret med en hilsen i den nye
velkomstpakke til nye beboere i Vilstrup Sogn.

