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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Onsdag den 28.9.2016
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

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

Kirsten Jensen, Dorthe Knudsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Bemærkninger til referat fra den 16.8.2016.

2.
Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
-Revisionsrapport. Se bilag.

b. Kirkeværge

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Orientering om kirkegårdsbesigtigelse den
7.9.16.

3.a
Revisionsrapporten havde bemærkninger til
momsberegningen på stier og gange på
kirkegården. Revisionen henstiller, at stier og
gange står som næstende udelukkende
ligningsfinansierede og dermed vedligeholdelsen
som ikke fradragsberettiget, i modsætning til nu,
hvor der fradrages delvis moms.
Problemstillingen er et fortolkningsspørgsmål af
momsreglerne. Da den er af generel karakter, vil
den nok blive drøftet ved næste
provstiudvalgsmøde, hvor revisor er til stede ved
gennemgangen af hele provstiets
revisionsrapporter.
Revisionsrapporten er gennemgået og taget til
efterretning.
Organistaftalen med Hoptrup skal gennemses. Vi
betaler hvert år 40.000 kroner til Hoptrup. Disse
midler bør fast overgå til ligningsmidlerne til
Hoptrup, så vi ikke skal huske det hvert år. PR
kontakter Peter Heisel.
3.b
Ingen bemærkninger.
3.c
Kirkegårdsbesigtigelse den 7.9.16: Vi har en
meget fin og velpasset kirkegård. Det er nogle
steder synligt, at privat vedligeholdte gravsteder
ikke er så velpassede, som de gravervedligeholdte
gravsteder. Graver følger op på gravsteder, hvor
legatet er udløbet.
Der er stadig ikke så mange tomme gravsteder på
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d. Aktivitetsudvalg

e. Medarbejderne

f. Formanden
- Budgetsamrådsmøde 31.8.16.
- Pilgrimstemadag den 30.4.2016 kl. 9.30 i Øsby.
-Åbning af Caminoen den 18.6.2016.
- Obs på information i Sognenyt om Caminoen.
- Opfordring til at støtte Hospice.

g. Andre
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områderne F og G. Men i løbet af få år vil det være
muligt at lægge flere gravsteder i græs – som
planlagt.
Der aftales ny kirkegårdsbesigtigelse i december,
hvor grandækningen er færdig. Her deltager Aase,
så hun kan vise kirkegårdskortet til
kirkegårdsudvalget.
3.d
Der er indkøbt fire nye kufferter og nyt legetøj til
kufferterne. Christa lægger det på plads i kirken.
Gospelweekend den 25.3. og 26.3. 2016.
Gudstjenesten bliver søndag den 26.3. kl. 16.00.
Pris for gospelweekenden er 18.000 kroner.
Arrangementet finder sted i Øsby denne gang – og
er et samarbejde mellem Øsby, Halk, Grarup og
Vilstrup. Forventet deltagerbetaling: 200-350
kroner.
3.e
Anette og Aase har et kursus med Brandsoft den
14.12., hvor de bliver instrueret i brug af det
digitale kort.
Medarbejder ansættes i løntilskud fra 3.10.161.12.16. Han ansættes på løntrin 1 – og vi får et
tilskud på 75,09 kroner pr. time.
I forhold til samarbejdet med
kirkegårdsmedarbejderne fra Halk, så er det
vigtigt, at rutinerne fra Vilstrup respekteres i dette
arbejde. Hvis der skal ske ændringer i rutinerne i
Vilstrup, skal det drøftes på et
menighedsrådsmøde.
Spørgsmål til, hvor organist-bænkevarmeren bliver
af. Thyra undersøger. Den er bestilt for længe
siden.
LPM er sygemeldt i uge 40. Det er ikke alvorligt.
3.f
Budgetsamrådsmøde: Der blev drøftet fælles
regnskabsfunktioner. Der forventes, at der udvikler
sig tre steder, hvor der er fælles
regnskabsfunktioner i provstiet.
Støtte til Hospice: Det er ikke en mulighed ud af
ligningsmidlerne. Hvis vi ønsker at støtte Hospice,
skal det ske gennem kollekt eller anden for
indsamling. Menighedsrådet arbejder ikke videre
med støtte til Hospice.
3.g
Ingen bemærkninger.
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4. Præstens punkt.
a. Alterbøger

b. Minikonfirmander.

c. Julens gudstjenester

d. Lægmandsgudstjenester

5. Menighedsrådsvalg
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4.a
De nyindkøbte nye alterbøger er meget fine.
Siderne kigges igennem af
menighedsrådsmedlemmer.
Pernille: Tillæg til alterbog.
Tove: Bibelen.
Aase: Ritualbog.
Eva: Salmebog.
Susanne: Alterbog.
De indvies den 1.12.16.
4.b
Det kan blive svært at have fælles undervisning af
minikonfirmander Vilstrup-Hoptrup, da eleverne
har fri på forskellige tidspunkter. Der tilbydes
minikonfirmandundervisning fra hver kirke. LPM
tager kontakt til Vilstrup skole. Det vil finde sted 6
gange i november og december. Sandsynligvis om
tirsdagen.
4.c
Det er svært at få præster udefra til en af kirkerne i
Halk-Grarup-Vilstrup sogne juleaftensdag, da alle
præster i Haderslev er meget optaget denne dag. Vi
forsøger i år lægge gudstjenesterne, så LPM kan
varetage alle tre juleaftensgudstjenester. Dermed
bliver gudstjenestetidspunkterne ændret i forhold
til tidligere år: Vilstrup kl. 13.30, Halk kl. 14.45
og Grarup kl. 16.00.
Da menighedsrådet vurderer, at det er en hård
arbejdsbelastning for LPM, ønsker menighedsrådet
efterfølgende at evaluere, hvordan det har fungeret
med tre juleaftensgudstjenester for LPM – og
hvordan tidspunktet for juleaftensgudstjenesten har
været for menigheden.
Organisten spørges, om han kan spille til alle tre
gudstjenester – hvilket vil være det bedste.
Alternativt findes en vikar til den ene af
gudstjenesterne.
4.d
Gudstjenesteudvalg: Der arbejdes videre med
lægmandsgudstjenester – men uden prædiken.
5.
Der er ikke kommet nye lister. Den aftalte
kandidatliste er sendt til Stiftet – og nu afventes
godkendelsen af kandidaterne.
Den indsendte liste indeholder følgende
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kandidater:
Pernille Bøtker Reschat
Dorthe Holm Knudsen
Eva Andersen Anker
Kirsten Overgaard Jensen
Rasmus Kongsted Haugaard
Marius Christensen Fallesen
Stedfortrædere:
Christa Bloch
Helle Evers
Susanne Lind
Bente Staub
Alle er inviteret til ”Farvel- og Goddag-frokost”
søndag den 20.11.16 kl. 12.00 på Søstjernen (som
nu er bestilt).
Alle er inviteret til konstituerende møde den 24.11.
kl. 18.30 i Sognehuset.
Når kandidatlisten er verificeret af Stiftet udfyldes
udskrift af beslutningsprotokollen for Vilstrup
Sogns Menighedsråd.

6. Lønforhandlingsoplæg fra graver

7. Eventuelt.
Brød: Pernille

6.
Lønforhandlingsoplægget blev drøftet og sættes på
igen på næste mr-møde.

7.
Fin høstgudstjeneste. Det er svært at se salmerne
på skærmen. Der er et ønske om, at salmenumrene
også vises, så man også kan gøre brug af
salmebøgerne.
Kirkekaffe: Vi er glade for kaffen, uanset hvordan
den serveres.
Reformationsfejring i Vilstrup kirke: Knuds og
Lones ensemble. Pris ca. 7000 kroner.
Punkter til næste møde:
Budget 2017 til endelig godkendelse.
Kvartalsrapporten.
Lønforhandlingsoplæg fra graver.
Løn for kirkesanger.

