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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Onsdag den 12.8.2015
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus
Pernille Reschat, Eva Anker, Ole Daugaard, Lars-Peter
Melchiorsen, Aase Daugaard, Tove Haugaard, Dorthe
Knudsen, Thyra Bohsen, Kirsten Jensen

Anmeldt forfald:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1.Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referat fra den 18.6.15

2. Referatet godkendt.

3. Meddelelser.

3.

a. Budgetudvalg
- Godkendelse af kvartalsrapport.

a.
- Kvartalsrapporten udviser et underskud på driften
på 37.447,31 kr.
Her skal vi tage i betragtning at der er afholdt
udgifter til rep. af tagrender og konsulent til
projekt kirkegård, ialt 76.406,- kr.
5%-midler hertil er modtaget i 2014. D.v.s. der er
et reelt overskud på driften på 38.959 kr.
Kvartalsrapporten blev godkendt.
-Dorthe og Pernille deltager i budgetsamrådsmøde.
Lars-Peter og Thyra deltager også som
repræsentanter fra provstiudvalget.

- Budgetsamrådsmøde den 27.8. i Skrydstrup hvem deltager?

b. Kirkeværge

b. Intet nyt.

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg

c. Kirkegårdsbesigtigelse afholdt den 29.6. Det var
en fin og velplejet kirkegård.
Nyt møde i kirkegårdsudvalget afholdes den 29.10.
klokken 17.00.
Bemærkning til isbegoniers forskellige vækst og
udseende: Det er et vilkår, som vi ikke kan gøre så
meget ved. Vi bliver bare nødt til at acceptere, at
det bliver kommenteret.

d. Aktivitetsudvalg

d. Der har været afholdt møde mellem
repræsentanter fra FDF og menighedsrådet
(Kirsten og LPM). Fint møde, hvor der blev
indgået mange gode aftaler. Årshjulet blev
opdateret.

e. Medarbejderne

e. Der afholdes møde i næste uge. Vigtigt,
kirkesanger ikke står alene i kirken under
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f. Formanden
- Stiftsdag den 4.9. – hvem deltager?

f. Stiftsdag den 4.9.
Deltagere eftermiddag: Kirsten, Eva, Aase, Dorthe,
Tove, Christa, Pernille og Erling.
Deltagere aften: Kirsten, Eva, Jan, Aase, Dorthe,
Peter, Christa, Niels, Tove, Erling og Pernille.

g. Andre

g. Ingen andre bemærkninger.

4. Præstens punkt.
- Sponsorbørn.

4.
- Sponsorbørn: Forslag om, at indsamlingerne i
kirken erstattes med etablering af
sponsorbørnkontrakter. Menighedsrådet er
positivt. Kirsten og LPM undersøger
mulighederne.

- Liturgi i Halk-Grarup-Vilstrup.

-Liturgien i Halk-Grarup og Vilstrup er i øjeblikket
forskellig. Det kan virke forvirrende for
medarbejdere, der er i begge kirker – og for
menigheden, der bruger begge kirker.
Gudstjenesteudvalget (LPM, Pernille, Dorthe og
Kirsten) udarbejder et forslag til fælles liturgi.
LPM indkalder til møde.

5. Aftale om dato for besøg i Gram – helst
inden den 20.9.

5. Forslag til tidspunkter: 2.9., 10.9. eller 17.9.
klokken 17. Ole kontakter graveren og melder ud
til menighedsrådet.

6. Drøftelse af pris, behov og mulighed for
indkøb af katafalk.
Se udsendte forslag.

6. Menighedsrådet har nu fire prisforslag på
katafalker. Prisen ligger mellem 70.000 og 35.000
kroner. Når menighedsrådet skal til Gram,
undersøges, hvilke katafalker, de har der. Aase
undersøger, hvilke katafalker, de har andre steder.
Punktet sættes på dagsordenen igen på næste
møde.

7. Samarbejdet med nabosognene
Opsamling på møde med menighedsrådene på
Næsset den 13.8. kl. 19.00 i Halk ang.
oprettelsen af en menighedskoordinator/et
kirkekontor på Næsset.

7. Forslaget blev drøftet endnu en gang. Der er
mange spørgsmål til økonomien,
koordinatorfunktionen og en evt. fremtidig samlet
regnskabsførerfunktion på Næsset.
Dorthe, Kirsten, Pernille og delvist LPM deltager i
det fælles menighedsrådsmøde. Der udsendes
referat efter dette møde. Hvis det på mødet
besluttes, at der indsendes en ansøgning til
Provstiet, så sendes denne ansøgning i den
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8. Menighedsmøde den 20.9. Bemærkninger til
den foreløbige dagsorden:
- Årsberetning (herunder økonomi)
- Kirkegårdsprojekt – hvad tænker menigheden
om planerne om ændring af kirkegårdens
anvendelse og udseende?

8. På menighedsmødet kan fremlægges følgende:
Regnskab 2014 i forenklet form. (Thyra)
Besparelser på varme.
Bekymringerne om salg af præstegården og
økonomien har været grundløse. Økonomien
hænger fint sammen.
Ideen om sponsorbørn i stedet for indsamlinger.
Fælles liturgi i Halk-Grarup-Vilstrup.
Samarbejdet mellem Halk-Grarup, Hoptrup, Øsby
og Vilstrup.
Ansøgning om menighedskoordinator.
LPM siger noget om konfirmander og
minikonfirmander.
Kirkegårdsprojektet.

9. Hvad mener I? Drøftelse af emne fra hæfte
udgivet af biskoppen i Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard.
Side 40-41 ”Kirkens ledelse”.

9. Udsat til næste møde.

10. Eventuelt.

10. Besked til Sognenyt:
- Knud Jansfort er ikke vakant, men fast organist.
- Jeanette er gravermedhjælper.
- LPM´s adresse.
(Pernille sørger for det)

Brød: Thyra

