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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Fredag den 18.6.2015
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

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

Ole Daugaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1) Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referat fra den 29.5.15

2) Referatet godkendt.

3. Meddelelser.

3)

a. Budgetudvalg

a)Intet

b. Kirkeværge

b) Intet

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg

c) Udvalget mødes på kirkegården mandag den
29.6. klokken 16.15.

d. Aktivitetsudvalg

d) Det var en fin udflugt. Det vil fortsat være på en
hverdag, da alle deltagere ønsker dette.
Kirsten lægger arrangementerne ind på Sogn.dk.
Gospel-weekend afventer dato-fastlæggelse.

e. Medarbejderne

e) Eva har deltaget i erfa-møde med Jacob
Lysemose. Det var et godt møde.

f. Formanden

f) Intet

g. Andre

g) Intet

4. Præstens punkt.

4)
- Brev til konfirmandforældre. Mulig udgift til
transport er ca. 3000 kroner. Der er mulighed for
12-14 elever.
- Drøftelse af fælles-kalkning i provstiet. Vi skal
være sikre på, at det undersøges grundigt, om der
opnås en reel besparelse. Desuden skal det
overvejes, at vi dermed ikke kan bruge lokale
håndværkere.
- Det drøftes fortsat, hvordan vi sikrer en bedre
udnyttelse af organisterne. Øsby skal
medinddrages.
- Stander fra Haderslev Provstikomite for Mission
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med årets emne Israelsmissionen opstilles i
våbenhuset.
- En forespørgsel fra Gideonitterne om taletid ved
kirkekaffe eller lignende i anledning af
landskonference blev ikke imødekommet denne
gang, da Gideonitterne var her for et par år siden.

5. Gennemgang af udviklingen i økonomien i
organiststillingen fra 2010-2015. Hvor meget
har menighedsrådet afsat i budgettet i
organiststillingen – og hvad har vi fået/hvad
får vi for pengene?

5) Den samlede budgetterede udgift til organist er
stort set den samme over en årrække på 5 år.
Udgiften til søndagsorganist er 91.500 kroner – og
udgiften til hverdags-organist er 110.000 kroner.
Menighedsrådet har brug for en nærmere
forklaring på, hvad vi får for de 110.000 kroner,
som vi betaler for hverdagsorganisten. Pernille
kontakter Jacob Lysemose og Hoptrup
menighedsråd.

6. Samarbejdsaftale om organist HoptrupVilstrup. Se bilag.

6) Generelt dækker samarbejdsaftalen fin de
aftaler, der er imellem sognene i forhold til
organiststillingen.
Bemærkninger til samarbejdsaftalen med Hoptrup:
- §3: Foregår planlægningen i praksis som her
beskrevet?
- §6: Der står nu: ”Organisten registrerer antal
tjenester og timer, der anvendes i Vilstrup Sogn.”
Ønskes tilføjet: ”Menighedsrådet i Vilstrup
modtager en gang om året i forbindelse med
evalueringen af ordningen en redegørelse for det
anvendte timeforbrug i Vilstrup Sogn.”
Regnes der 5,5 timer pr. gudstjeneste? Ifølge
stillingsbeskrivelsen regnes der med 6 timer pr.
gudstjeneste.
§13: Ønskes tilføjet: ”Fra 1.4.15 afleverer Vilstrup
Sogn 110.000 kroner af ligningsmidlerne til
Hoptrup Sogn.”
§18: Dato ændres fra ”1.1.2015” til ”1.4.2015”, da
ordningen med ændret udligning er trådt i kraft fra
denne dato.
Pernille kontakter Hoptrup Menighedsråd
angående ændringsforslag.

7. Samarbejdsaftale om organist Halk-GrarupVilstrup. Se bilag

7) Aftalen er drøftet i Halk-Grarup Menighedsråd.
Vilstrup Menighedsråd mener, at aftalen fint
dækker aftalerne mellem sognene i forhold til
organiststillingen.
Bemærkninger:
Ad 2.1: ”31. marts 2017” ændres til ”31. december
2017”. ….. ”udgangen af marts 2017” ændres til
…..”udgangen af februar 2017.”
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Ad 3.2: ”funktionen som organist ved Vilstrup
sogns menighedsråd” ændres til ”funktionen som
søndagsorganist ved Vilstrup sogns
menighedsråd”.
Ad 6: ”…evalueres hver 3. måned” ændres til
”….evalueres hver 6. måned.”

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

8) Foreløbigt pristilbud på en tidssvarende katafalk
ligger på omkring 70.000 kroner. Det er udover de
midler, menighedsrådet er i stand til at finde i
budgettet. Aase undersøger, om der er billigere
muligheder.

9. Samarbejdet med nabosognene
Orientering om møde med provstiudvalget og
forslag om plan for det videre samarbejde
om oprettelsen af en
menighedskoordinator/et kirkekontor på
Næsset. Se vedlagte referat fra mødet. Der
inviteres til fælles møde mellem
menighedsrådene torsdag den 13.8. kl. 19.00
i Halk.

9) Ideen om en menighedskoordinator blev drøftet.
Menighedsrådet er splittet i forhold til, om det vil
være til fordel for Vilstrup Sogn at investere penge
i ordningen – og om vi har pengene (10.000
kroner) i budgettet. Der er ikke truffet endelige
beslutninger om, hvordan menighedsrådet vil
forholde sig til ideen.
På næste menighedsrådsmøde den 12.8. drøftes
ideen endnu en gang – og der træffes beslutning
om, hvorvidt Vilstrup deltager i projektet eller ej.
Der afholdes fælles menighedsmøde med
menighedsrådene fra Halk, Grarup, Hoptrup,
Øsby, Aarø og Vilstrup torsdag den 13.8. klokken
19.00 i Halk. Kirsten, Aase, Dorthe, Lars-Peter og
Pernille deltager i mødet.
På mødet den 13.8. i Halk tages stilling til, om der
afsendes en ansøgning til Provstiudvalget om
midler til en forsøgsordning med en
menighedskoordinator. Udkast til ansøgning er
vedlagt dette referat.

10. Kirkegårdsprojekt

10) Kirkegårdsprojektet drøftes på
menighedsmøde den 20.9.

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

11) Udsættes til septembermødet.

12. Eventuelt.

12) Menighedsrådsmøde den 12.8. afholdes som
normalt klokken 18.30. Pernille finder ny dato til
besøg i Gram. Dette besøg skal ligge inden
menighedsmødet den 20.9.

Brød: Tove
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