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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 16.9.2014
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

Afbud fra Susanne

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Bemærkninger til referat fra den 19.8.14

5. Menighedsråd på jeres måde. 5. Vejkirke.
Godkendt.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg

Intet

b. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Nyt møde den 19.11.14 klokken 17.
- Regning på besøg af Preben Skaarup: 5710,50
kr.

Vedtaget.
Modtaget.

c. Aktivitetsudvalg

Restlager af sandwich fra Høstgudstjenesten blev
givet til Parasollen.
Babysalmesang kører fint. Tæppe er indkøbt.

- Orientering om kalendermøde med sognerådet
den 4.9.

Jørgen Nissen prøver at organisere en
sognekalender

d. Fra formanden
 Indbydelse til reformationsseminar den
3.10.14 kl. 10.30-17.00. Se bilag.
 Orientering om budgetsamrådsmøde den
28.08.

Thyra og LP er opmærksom på, om vores tag er på
dagsordenen.
Det er vigtigt at holde sig orienteret på ITskrivebordet.

- Orientering om provstiudvalgets returnering af
synsrapporter fra den 21.5.

Godkendt, idet provstiudvalget forventer, at de
nævnte arbejder kan gennemføres inden for de
tildelte driftsmidler. Dog forventer vi midler fra
5%-midlerne til udskiftning af taget på
graverbygningen.

- Aftaler om menighedsmøde den 5.10. kl. 11.30.

Kirkegården – Organist – Gavepengene

- Fortrolig orientering om medarbejderforhold.

Vi får vejledning fra stiftet. Jurist er involveret.
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Der afholdes sygefraværssamtale for
gravermedhjælper den 24.9.

e. Medarbejderne

Næste medarbejdermøde 29/10.

f. Andre
4. Høringssvar Halk-Grarup-Vilstrup
pastorat.
Se høringsbrev.

5. Præstens punkt.
- Fremtiden med Halk – Grarup.

Høringsbrev indeholder bemærkninger om bl.a.:
Præsten kommer tættere på Vilstrup Sogn.
Mulighed for fortsat samarbejde med Hoptrup –
f.eks. om babysalmesang og kor.
Det er vigtigt at beholde sogne og menighedsråd
uafhængigt af hinanden.
Det er vigtigt at tage hensyn til organisterne.
Det er positivt med en fuldtidspræstestilling. Det
vil gøre det nemmere at tiltrække kvalificerede
ansøgere til embedet i fremtiden.
Der er udfordringer i forhold til
gudstjenesteafviklinger – de kan løses.
Forslag om, at den administrative del af præstens
arbejde tillægges en administrativ stilling, som er
fælles for Halk-Grarup-Vilstrup.

Formand og næstformand fra hhv. Vilstrup og
Halk-Grarup samt præsten mødes 30/9 kl. 19 til
indledende snak.

- Fremtiden for samarbejde med Hoptrup.

Tages op på formands- og præstemøde 1/10 kl. 17.

- FDF 's 60 års jubilæum 8/11.

LPM beklagede, at jubilæumsfesten ikke indeholdt
en gudstjenstlig markering. Kirsten Jensen taler
med bestyrelsen.

- Fremtidig placering af processionskrucifix.

LPM redegjorde for de betænkeligheder, som den
tyske professor fra Kiel havde haft ved, at
klenodiet er så let tilgængeligt. Aase Daugaard og
LPM finder forslag til anden placering.

 Menighedsråd på jeres måde.

LPM videresendte mail.

 Vejkirke

LPM tog efter aftale sidste år op igen, om Vilstrup
kirke skal være vejkirke. Ole Daugaard henviste til
dårlige erfaringer fra Mors. Der indhentes
yderligere erfaringer.

6. Gennemgang af budget 2015 med henblik på
besparelse på 70.000 kroner med baggrund i

Det lykkedes rimeligt smertefrit.
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organist-reduktion fra 50% til 35%.
7. Kirkegårdsprojekt
Afventer projektskitser fra kirkegårdskonsulenten,
Preben Skaarup.

Utilfredshed med konsulenthonoraret.

8. Samarbejdet med Hoptrup.
9. Hvad mener I? Drøftelse af emne fra hæfte
udgivet af biskoppen i Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard.
Side 26-27 (Altergang) drøftes på mødet.
10. Eventuelt.
Brød: Tove

Der er generel tilfredshed med vores pragmatiske
nadverpraksis med vin normalt og saft ved
deltagelse af mange børn.

