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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Torsdag den 17.9.2015
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

Pernille Reschat, Lars-Peter Melchiorsen, Aase Daugaard,
Tove Haugaard, Dorthe Knudsen, Thyra Bohsen
Kirsten, Ole og Eva.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1.Tilføjet til punkt 3.a: Gennemgang af
revisionsrapporten.

2. Bemærkninger til referat fra den 12.8.15

2. Referatet godkendt.

3. Meddelelser.

3.a
- Ved budgetsamrådsmødet blev der bl.a.
orienteret om, at provstiudvalget er særligt
opmærksom på de frie midler. Hvis et
menighedsråd har mere end midler til tre måneders
drift, kan der ikke forventes tilskud fra 5%midlerne. Vilstrup menighedsråd har 282.820
kroner i frie midler, hvilket er lidt mere end tre
måneders drift (276.416 kroner).
Driftsmidlerne til sognene har været uændrede
gennem flere år. Til gengæld er der mulighed for at
søge 5%-midlerne, hvis et sogn har udfordringer.
-Årsregnskabet er forsynet med en
revisionspåtegning uden forbehold.
Revisionen giver anledning til følgende:
Ændring i bilag 2 til regnskabsinstruksen:
Kontoudskrifter sendes fremover løbende fra
regnskabsfører til formand.
Fremover skal der ikke ske en kursregulering af
værdipapirer, modtaget som arv og donation.
-I budget 2016 planlægges med et underskud på
25.000 kroner.

a. Budgetudvalg
- Budgetsamrådsmøde den 27.8. i Skrydstrup.
Opmærksomhed på de frie midler.

- Gennemgang af revisionsrapporten

b. Kirkeværge

3.b
Intet.

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Opsamling på kirkegårdsprojektet – herunder
turen til Gram.

3.c
- God tur til Gram. Spændende kirkegård. De er
langt med at lægge en del af kirkegården ud i græs.
- Problem på kirkegården. De tomme vandkander
larmer. Kan vi gøre noget ved det? Evt. altid sørge
for, at der er vand i dem – så larmer de ikke.
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d. Aktivitetsudvalg
- Middag på tværs. Forslag om middag med ”de
fremmede” i sognet den 14.1.16.

3.d
- Middag på tværs sættes på dagsordenen på næste
menighedsrådsmøde.
- Gospel den 9. og 10. april 2016.
- Hjælperne vil gerne hjælpe med kirkekaffe den 1.
Søndag i måneden.
-Hjælperaftenen var en god aften.
- Strandgudstjenesten var vellykket.
- Vigtigt med fast korrekturlæsning især af
oplysninger til Sognenyt.

e. Medarbejderne

3.e
Muligvis ekstra hjælp til granddækning. Aase
finder ud af noget, hvis det er nødvendigt.

f. Formanden
- Samarbejdsaftalen Halk-Grarup-Vilstrup
godkendt af provstiudvalget.
- §56 for graver godkendt.

3.f
- Samarbejdsaftalen Halk-Grarup-Vilstrup
godkendt af provstiudvalget.
- §56 for graver godkendt. Fraværsdage bliver
betalt.

g. Andre

3.g
Intet

4. Præstens punkt.
- Nytænkning om høstgudstjenesten.

4.
- Høstgudstjenesten skal nytænkes. Der er behov
for en takkegudstjeneste – men i hvilke rammer?
Aktivitetsudvalget arbejder videre med
spørgsmålet.
- Jens Morten har sagt ja til kursus.(PR)
- Nedsat fælles gudstjenesteudvalg for HalkGrarup-Vilstrup. De udarbejder forslag til fælles
liturgi. Drøftes derefter i begge menighedsråd.
- Der er i alt 12 konfirmander fra sognene. 8 fra
Vilstrup, 1 fra Øsby, 1 fra Haderslev og 2 fra
Grarup. LPM søger udviklingspuljen om 15.125
kroner til en bus, så eleverne kan transporteres fra
skole til konfirmandundervisning.
- Der er flere samarbejdsplaner. Præsten fortæller
og der synges.

- Forslag om kursus for kirkesangere.
- Gudstjenesteudvalg
- Konfirmander – herunder konfirmandbus fælles
med Halk-Grarup og Øsby. Samlet pris inkl.
Moms 15.125 kr. for 22 transporter. Skal vi søge
5%-midler eller udviklingspulje?
- Samarbejdet med Den nye Friskole.

- Minikonfirmander: 25.10.-9.12. med Hoptrup.

- Det er nu muligt at få lov til at lægge beskeder til
minikonfirmanderne på Skoleintra.

- Mixer til lydanlæg. Vil være meget anvendeligt
både ved f.eks. Strandkirkegudstjeneste og i
kirken. Kan man søge Strandkirkefonden?

-LPM søger Strandkirkefonden om midler til en
mixer til en mixer til lydanlæg.
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5. Orientering om forholdene omkring
udviklingen i organistmidler. (Møde med
Hoptrup og konsulent)

5.
Der har været afholdt møde med deltagelse af fra
Vilstrup og Hoptrup, formand fra Vilstrup og
konsulent fra provstiet, Jacob Lysemose. Ved
mødet blev de økonomiske forhold omkring
organiststillingen i Vilstrup diskuteret.
Da organiststillingen i Vilstrup blev ændret fra en
50%-stilling til en 30%-stilling i 2014 (da Anne
stopper), blev driftsmidlerne til organiststillingen i
Vilstrup samtidig beskåret med ca. en tredjedel af
det tidligere organistbudget. Dermed faldt
budgettet fra ca. 195.000 kr. til ca. 122.000 kr.,
hvilket svarer til faldet i organistprocenten.
Da organiststillingen i Vilstrup blev ændret fra en
30%-stilling til en 20%-stilling i 2015 (ved Knuds
ansættelse) blev driftsmidlerne til
organiststillingen i Vilstrup samtidig beskåret igen
med ca. en tredjedel af det organistbudget, der var
ved 30%-stillingen. Dermed faldt budgettet fra ca.
122.000 kroner til ca. 91.500 kroner, hvilket svarer
cirka til faldet i organistprocenten.
Fremover vil vores organistsituation beskrives som
uafhængig af Hoptrup, da det i princippet er
provstiudvalget, der beskærer os i organistmidler.
Herfra burde det ikke længere være nødvendigt at
drøfte økonomisituationen i forhold til
organistsituationen – og vi kan nøjes med at glæde
os over at have to dygtige organister tilknyttet til
Vilstrup kirke.

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

6. På grund af afbud til menighedsrådsmødet er
rådet ikke beslutningsdygtige. Punktet udskydes til
næste møde.

7. Samarbejdet med nabosognene
Svar fra provstiudvalget – og det videre arbejde.

7.
”Under den forudsætning, at der arbejdes på med
tiden at udvide funktionen med en
regnskabsfunktion, godkendte provstiudvalget
ansøgningen. Provstiudvalget forventer at modtage
en evalueringsrapport, når de 3 år er gået.
Det betyder, at der vil blive tilført Halk kirkekasse
yderligere ligningsmidler fra 2016 på 70.000 kr.
pr. år i en treårig periode.”
Der nedsættes et udvalg bestående af 2
repræsentanter fra hvert sogn – samt 1-3 præster.
Foreløbige repræsentanter i udvalget: Lars-Peter
Melchiorsen, Peter Jacobsen, Thyra Bohsen, Eva
Anker og Pernille Reschat.
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Peter og Thyra tager initiativ til møde.
Udvalget skal både drøfte økonomien i stillingen –
og indholdet i stillingen.
Forslag om, at menighedsrådskoordinatoren
kommer på besøg i alle råd – f.eks. 1-2 gange om
året.

8. Ansøgning om legat til kandidatuddannelse i
London fra studerende i hotelbranchen.
(Kobbelgaards legat.)

8. Ansøgningen blev afvist, idet formålet ligger
udenfor legatets fundats.

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

9. Punktet blev udsat.

10. Eventuelt.

10.
- Jacob Lysemose har jubilæum. Thyra sørger for
en erkendtlighed fra Vilstrup.
- Punkter til næste møde:
Katafalk.
Middag på tværs den 14.1.16.
-Næste møde den 21.10. flyttes til klokken 17.00.

Brød: Aase

