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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Torsdag den 20.10.2016
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

Ole Daugaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1.
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt
om gravermedhjælpers løn.

2. Bemærkninger til referat fra den 28.9.2016.

2.
Referat blev godkendt.

3. Meddelelser.

3.a
Vi har budgetteret med underskud, fordi vi
planlægger med en nedbringelse af de frie midler,
som ikke må være for store.
Budget 2017 godkendes. Vilstrup Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 50253910, Budget 2017.
Endeligt budget afleveret d. 20-10-2016 15:47.
Kvartalsrapporten blev gennemgået.
3.b
Intet nyt.
3.c
Der er aftalt kirkegårdsbesigtigelse den 5.12. kl.
15.00.
3.d
Der er BUSK-gudstjeneste den 30.10. Efter
gudstjenesten er der traktement med hotdogs i
sognehuset.
Der er Alle Helgen-gudstjeneste den 6.11. kl.
16.00. Der er efterfølgende kirkekaffe. I forhold til
tidligere drøftelse i menighedsrådet, så overvejes,
hvordan tilslutningen til kirkekaffe netop denne
dag er. Lys tjekkes.
Der er i øvrigt fremover kirkekaffe hver gang, der
er højmesse. Der er god tilslutning til kirkekaffen
– og en stigning af antallet af deltagere.
3.e
Der aftales nyt medarbejdermøde.
Det går godt med den nye løntilskudsmedarbejder.

a. Budgetudvalg
- Budget 2017 til endelig godkendelse.
- Kvartalsrapporten.
b. Kirkeværge
c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Ny kirkegårdsbesigtigelse 5.12. kl. 15.00.
d. Aktivitetsudvalg
e. Medarbejderne
f. Formanden
g. Andre
4. Præstens punkt.
5. Lønforhandlingsoplæg fra graver
6. Kirkesangers løn.
7. Drøftelse af fælles hjemmeside for Halk,
Grarup, Øsby, Aarø, Hoptrup og Vilstrup.
8. Menighedsrådsvalget
9. Eventuelt.
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3.f
PR orienterede om tankerne om fremmedspisning
på borgermøde. Det sættes på som punkt til næste
møde – måske er der nogle af de nye i
menighedsrådet, der har nogle ideer til, hvordan
det kan arrangeres.
3.g
Medarbejderne for kirkerne i Halk-GrarupVilstrup-Øsby-Årø-Hoptrup har været på teatertur.
Der var 29 deltagere – og det var en fin tur.
Vilstrups økonomiske andel udgør 4000 kroner.
Thyra ordner det.
Næsfesten i juni går på omgang mellem sognene.
Næste gang er det Vilstrup, der står for
arrangementet.
4.
Hubertusgudstjeneste i Halk den 13.11. kl. 19.00.
Reformationsarrangement med Knuds ensemble en
aften i oktober-november 2017.
Der er kommet en julehjælpsansøgning henvendt
til LPM. Menighedsrådet vurderer, at LPM kan
vurdere, om ansøgningen er relevant i forhold til
julehjælp. Julehjælp til en enlig er en
købmandskurv til 500 kroner. Julehjælp til en
familie er en købmandskurv til 750 kroner.
Ide fra bryllup i Finland: Sæbebobler!
5.
Løn til gravermedhjælper.
Eva undersøger nærmere. Der er et revideret
ansættelsesbevis fra 1.3. 2016, hvor lønnen er
reguleret. Det er ikke bragt til udmøntning – og det
vil ske med tilbagevirkende kraft snarest.
Løn til graver. Aftale blev indgået. Aftalen drøftes
med stiftet – og derefter orienteres graver af
kontaktperson og formand.
6.
Løn til kirkesanger. Aftale blev indgået.
Kontaktperson orienterer kirkesanger.
7.
De forskellige hjemmesider giver en udfordring
for Anette, når hun skal indskrive aftaler. Der er
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forslag om en fælles portal, hvor alle kirkernes
hjemmesider ligger. ”Næssets kirker”. Vi skal
være opmærksomme på økonomien i en ny
hjemmeside. Der afholdes møde i nærmeste
fremtid med hjemmesideansvarlige, formænd og
præster på Næsset. Peder fra Øsby er i gang med at
indkalde.
8.
Udskrift af beslutningsprotokol er udfyldt og
sendes til stiftet.
Der er konstituerende møde den 24.11.16. Her
aftales nærmere omkring, hvilke opgaver, de
enkelte menighedsrådsmedlemmer ønsker at
påtage sig – og vælges til.
PR besøger de to nye valgte medlemmer af
menighedsrådet inden møde den 24.11.
PR undersøger mulighed for kursus for nye
menighedsrådsmedlemmer – meget gerne på
Løgumkloster.
9.
Bænkevarmer til organist er først kommet nu på
grund af forsinkelser i leveringen.
Thyra melder avis fra for Tove, Ole og Dagmar.
Punkter til næste møde den 24.11.16:
Fremmedspisning.
Konstituering af det nye menighedsråd.
Datoer for møde i det nye år. Forslag til datoer
aftales inden møde mellem LPM og PR – og
derefter tilpasses datoerne til rådsmedlemmerne.

