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Torsdag den 17.12.2015
Kl. 16.30 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.

1.
Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referat fra den 18.11.15

2.
Referat fra den 18.11.15 godkendt.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
- Behandling af provstiudvalgets godkendelse af
regnskab 2014

b. Kirkeværge

3a
Vilstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5025910,
Regnskab 2014, afleveret d. 17-03-2015 18:09.
Regnskabet godkendt under hensyntagen til
revisionens bemærkninger.
Vikarudgifter 3739 kroner til Hoptrup.
Opgørelse udgifter til uddannelse af
sognekoordinator. Vilstrup skal betale en fjerdedel
af det samlede beløb. Udgift for Vilstrup er 4029
kr.
Sognekoordinator har arbejdet 18 timer for
Vilstrup sogn i august, september og oktober i
forbindelse med kalenderarbejde. Udgift: 3545 kr.
Der skal drøftes retningslinjer for, i hvilket
omfang Vilstrup tilkøber sognekoordinatorens
ydelser på et senere møde.
Tablet og spillebriller til organist. Vilstrup betaler
7/25 af udgiften: 1356 kr..
3b
Ingen meddelelser.

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
3c
Medlemmerne i Kirke- Kirkegård og markudvalg
har hver især inspiceret kirkegården og
granpyntning. Der er enighed om, at det ser fint ud
– og at den nye måde at granpynte på er både pæn
og praktisk.
Der er aftalt møde ang. arbejdsprocesser ved
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omlægning af Vilstrup Kirkegård torsdag den
7.1.16 kl. 17-19 i Sognehuset. Deltagere i mødet
er Ole, Christa, Aase, Dorthe og Pernille. På
mødet aftales oplæg om kirkegården til
menighedsrådsmøde den 19.1.16.

d. Aktivitetsudvalg

3d
Middag på tværs udsættes.
Udflugt til Fil sø ved Varde den 12.5.16.
Gospel 9.4. og 10.4. Der vil blive annonceret i
Sognenyt.
Hjælperaftalerne er nu i orden.
Der afvikles et nyt forløb med Babysalmesang fra
den 15.1.1 hver fredag klokken 10.
Det har været en fornøjelse med
musikgudstjenesten og FDF-juleafslutning i år.
Luciaoptoget var rigtig godt.
Det var en fin afslutning med børnehaven.

e. Medarbejderne
- Fakturering skal foregå forud fremadrettet. Aase
orienterer.

3e
Da vi ikke har problemer med manglende
betalinger, behøver vi ikke at ændre på proceduren
i forbindelse med fakturering. Folk betaler – og
det gør de fortsat bagudrettet.
Gravermedhjælperen aflønnes a conto i de tre
måneder, hun ikke er ansat. I marts måned opgøres
det præcise forbrug, og der afregnes. Dermed er
det i orden i forhold til pensionsoptjening.

f. Formanden

3f
Glædelig jul og tak for i år. Tak for det gode
samarbejde i menighedsrådet.

g. Andre

3g
Ingen bemærkninger.

4. Præstens punkt.
- Forslag om gudstjenesteværksted

4.
Der afholdes gudstjenesteværksted i samarbejde
med Halk-Grarup og nogle konsulenter. Lars-Peter
indkalder til møde med det fælles
gudstjenesteudvalg og her sker aftaler om
tidspunkter m.m.

5. Ansøgning om bidrag til tørklæder til ”Det
glade kor”. Beløb 1000 kroner.

5.
Menighedsrådet bevilger hermed 1000 kroner til
”Det glade kor”. Menighedsrådet er glade for
samarbejdet med de lokale og for det liv, koret
tilføjer kirken.
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6. Ansøgning om bidrag til mastesejl til FDF.
FDF har nu 16.500 kroner og mangler 12.300
kroner.

6.
Menighedsrådet vil bevilge 2300 kroner til
mastesejlet. Pengene tages fra de budgetmidler,
der ellers var afsat til en tryllekunster ved FDF’s
mønstring i januar, da denne aktivitet ikke
afholdes i januar.
Menighedsrådet håber at få mulighed for at
anvende mastesejlet ved udendørs kirkelige
handlinger.

7. Samarbejdet med nabosognene

7.
Der har været afholdt møde med konsulent Jacob
Lysemose ang. udkast til samarbejdsaftale. Der er
kommet ansættelsesbevis fra kommunen. Anette
begynder i sit job som sognekoordinator for Halk,
Grarup, Vilstrup, Øsby, Årø og Hoptrup sogne pr.
1.1.16.
Der kommer et udspil fra præsterne i forhold til,
hvordan præster og organister kan fordele
opgaverne i disse sogne.

8. Eventuelt.

8.
Godt nytår.
Næste møde afholdes tirsdag den 19.1.16.
Seneste bemærkning i et mr-referat ang.
Kobbelgårds legat er fra den 20.11.13:
”LPM forelagde indkommet ansøgning og
foreslog genoptagelse af uddeling efter ansøgning.
Man at efterkommer årets ansøgning med en
købmandskurv a 500 kr. Næste år drøftes
principbeslutning om opslag i Sognenyt. Lpm
forestår uddeling.”
Dette har menighedsrådet ikke fulgt op på. Det
sættes på dagsordenen på et kommende
menighedsrådsmøde.
Tilmelding til Stiftsdag den 6. februar sker af det
enkelte menighedsrådsmedlem.
https://docs.google.com/a/reschat.dk/forms/d/1EN
jML1RG46S9QFhbHOjCZmq824qgYvVbdWrijp
gRkqE/viewform?c=0&w=1
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