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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Onsdag den 18.3.2015
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

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

Ole Daugaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Bemærkninger til referat fra den 17.2.15

Godkendt.
Godkendt.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
- Regnskab 2014

- Aftaler om ikke-forbrugte midler

Vi ansøger om dækning af efterindtægt til Tines
mand.
Vilstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50253910,
Regnskab 2014, Afleveret d. 17-03-2015 18:09
er behandlet og godkendt.
I regnskabet for 2014 er der ikke-forbrugte midler
på godt 50.000 kroner. Disse penge anvendes af
menighedsrådet til følgende opgaver, som har
været udskudt til regnskabets opgørelse.
Affaldscontainer. Bestilles af Aase.
Stabelbeslag venter. Det er ikke en presserende
opgave.
Lydplader i Sognehuset sættes op. Bestilles af
Aase og Dorthe
Gelænder sættes op og låge repareres. Sættes i
værk af Aase.
Præstens navn påføres præstetavlen i våbenhuset.
Sættes i gang af Pernille.
Fjernelse af pileurt. Sættes i værk af Aase.

b. Kirkeværge

Intet

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Aftaler om revnerne i stolperne.

Intet problem. Skyldes almindelig udtørring.

d. Aktivitetsudvalg
- Evaluering af gospel og sogneindsamling.

Gospel: Underskud 10.000, men rigtig god
oplevelse.
Prøver gospelweekend næste år. Dato aftales med
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Michaela og Lone – samt instruktørerne.
Sogneindsamling. Ikke for godt. Vi prøver en gang
til næste år – og vil forsøge at brede det ud
gennem annoncering i Sognenyt o.l..

e. Medarbejderne
- Organist:
Aftaler om ”hverdagsorganist” i et samarbejde
med Hoptrup. Se bilag med referat fra. 15.3. og
stillingsbeskrivelse fra Hoptrup.

Aftaler om ”søndagsorganist” i et samarbejde med
Halk-Grarup. Se bilag med referat fra 20.2. og
stillingsbeskrivelser fra Halk, Grarup og Vilstrup.

Fint og konstruktivt møde.
Menighedsrådet accepterer krav og vilkår omkring
søndagsorganist. Det er dejligt med en god
organist igen. Vi håber, at det holder i mange år
fremover. Der udarbejdes en samarbejdsaftale
med Halk-Grarup. Jacob Lysemose fra provstiet
udarbejder et forslag.
Fint og konstruktivt møde. Samarbejdsaftalen
mellem Hoptrup og Vilstrup revideres.
Kontaktperson Eva har været på et godt erfamøde,
hvorfra hun er blevet inspireret til at starte
arbejdet med en personalehåndbog. Den vil
blive drøftet på medarbejdermøder.
Udarbejdelse af personalehåndbog blev nævnt.

f. Formanden

Intet.

g. Andre
4. Præstens punkt.
a. Drøftelse af LPM’s indlæg i Sognenyt: Præster
har trosfrihed i Danmark – men også i
Folkekirken?
b. Drøftelse af Rasmus Hejsels indlæg i Ugeavisen. Se bilag.

5. Kirkegårdsprojekt
Drøftelse af kirkegårdsrapporten.

LPM redegjorde for det nytestamentlige syn på
opstandelse. God snak.

Indlægget blev drøftet. Der var ikke opbakning til
ideen om at beregne ligningsmidlerne ud fra
kirketællingerne.
Behandles på ekstraordinørt MR-møde 29/5 kl.
16-18 i Halk. Efter mødet er der spisning ved
Lars-Peter.

6. Samarbejdet med nabosognene
- Menighedskoordinator for Halk, Grarup,
Hoptrup og Vilstrup sogne.

Ny ansøgning er fremsendt til Provstiudvalget med
nogenlunde samme budskab.

7. Hvad mener I? Drøftelse af emne fra hæfte
udgivet af biskoppen i Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard.

Udsat.

Møde: 2015-3

Den: 18.3.2015

Side 30-31 drøftes på mødet. (Fotografering og ro
under gudstjenesten.)
8. Eventuelt.
Brød: Eva
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