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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 18.11.2014
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.

2. Bemærkninger til referat fra den 22.10.14

3. Meddelelser.

Ingen bemærkninger

Godkendt

Taget til efterretning.

a. Budgetudvalg
- Revisionens gennemgang af regnskabet for 2013
godkendt af provstiudvalget.
b. Kirke- Kirkegård- og markudvalg

Møde aftaltes mellem Dorthe, Christa og Ole.

- Kontrolmåling af klimaet i Vilstrup kirke.

Luftfugtighed højere end normalt for lignende
kirker. Aase køber hygrometer og termometer.
Nedskrivning af garantistillelse sendt fra Brøgger
til de håndværkere, der var med i restaureringen.
Fornyelse af taget på graverbygningen påbegyndt.

c. Aktivitetsudvalg

Kirsten informerede. Referater udsendes fremover
til alle fra menighedsrådet.

d. Fra formanden
- Drøftelse af personaleforhold.

e. Medarbejderne

Rådgivning søges fra Lars Kjærgaard på Stiftet.
Knud Jansfort og Anne Thomsen dækker
gudstjenester i december.
Begge billeder fra Helle Evers ønskes anvendt som
motiver på to forskellige slags telegrammer. PR
orienterer Helle. Kirsten og Helle aftaler nærmere.
Jeanette ansættes som medarbejder på kirkegården
og muligvis i kirken med løntilskud i december.
LPM refererede fra medarbejdermødet.
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f. Andre

4. Præstens punkt.
- Salmebøger og tryllekunster fra
Strandkirkeudvalget.
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Forslag om udlændingeaften drøftedes.

Vilstrup Kirke har fået 10.000 kroner fra
Strandkirkeudvalget til 25 salmebøger i stift bind.
Desuden støttes tryllekunster til nytårsmønstring.

- Kirkebil

Man kan benytte kirkebilen til gudstjenester i hele
pastoratet.

5. Orientering om tagrendeforhold på
kirkebygningen.

Tagrenderne er gennemtærede og bør udskiftes.
Provsten har anbefalet, at vi indhenter to tilbud. Vi
har valgt det billigste på 31.000 kr. uden moms
samt en mindre udgift til udgravning af nyt dræn.
Provstiudvalget søges om midler fra 5% -midlerne.

6. Kirkegårdsprojekt
Afventer projektskitser fra kirkegårdskonsulenten,
Preben Skaarup.

7. Samarbejdet med Halk-Grarup
- Orientering om møde med mr-formænd og
præster for kirkerne Hoptrup, Vilstrup, HalkGrarup, Øsby-Årø ang. ansøgning til Stiftet om
ansættelse af administrativ medarbejder.
Mødet afholdes onsdag den 26.11.

Vi søger pengene udbetalt. Thyra undersøger.
Derudover afventer vi stadig projektskitserne.

På formandsmødet drøftes ansøgning om en
administrativ medarbejder på Næsset – samt
organistsamarbejde.

8. Samarbejdet med Hoptrup.
Vilstrups andel af udgiften til korsangernes løn
svarende til 40 % af udgifterne (4-5000 kr.).

Vi betaler nu, men ønsker en principiel drøftelse,
da vi hellere vil betale pr. besøg af koret.

9. Valg af formand for næste periode.

Pernille formand,

10. Valg af næstformand for næste periode.

Tove næstformand.

11. Forslag til datoer for næste periode.
Onsdag d. 17.12. kl. 17.30.
Torsdag d. 15.1. kl. 18.30.
Tirsdag d. 17.2. kl. 18.30.
Onsdag d. 18.3. kl. 18.30.
Torsdag d. 23.4. kl. 18.30.
Onsdag d. 20.5. kl. 17 – syn.
Torsdag d. 18.6. kl. 18.30.
Onsdag d. 12.8. kl. 18.30.

Middag for menighedsråd, medarbejdere og
mænd/koner afholdes den 29/5 kl. 18.00 i Halk
præstegård.
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12. Juleafslutning for medarbejdere og
menighedsråd.
Forslag: Kort mr-møde den 17.12. kl. 17.30.
Juleafslutning kl. 19.00.
13. Hvad mener I? Drøftelse af emne fra hæfte
udgivet af biskoppen i Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard.
Side 28-29 drøftes på mødet.
14. Eventuelt.
Brød: Aase
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Juleafslutningen afholdes på sammenskudsbasis.

Udsat.

