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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Torsdag den 19.6.2014
Kl. 16.30 Herrestedgård i Toftlund

Anmeldt forfald:

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

16.30 Menighedsrådsmøde på Herrestedgård i
Toftlund
18.30 Spisning i præstegården, Tårnvej 1, 6520
Toftlund

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Ingen bemærkninger.

2. Bemærkninger til referat fra den 21.5.14

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg

b. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Opsamling på menighedsrådets syn den 21.5.
Til eftertanke næste gang: Hvem er ansvarlig for
opfølgning på aftaler?
- Opsamling på provstisyn den 11.6.
Herunder: Indhentning af tilbud på tegltag til
graverbygning.

Punkt 3.
a.Da vores organiststilling er gået ned fra en 50 %
stilling til en 35 % stillin, har Provstiudvalget
besluttet at reducere med 70.000 kroner i vores
budget for 2014 og fremefter. Denne reduktion var
aftalt og ventet.
b. Der blev afholdt provstisyn med Kim Eriksen og
arkitekt Anker Ravn den 11.6.14.
Besøget gav anledning til følgende bemærkninger:
- Maling af vinduer i kirken med den rigtige
linoliemaling. Tilbud indhentes af Dorthe.
- Utætte tagrender bør udbedres.
- Revne i hvælvning udbedres. Udbedringen var
påkrævet og vil holde i nogle år – hvorefter revnen
sandsynligvis vil komme igen. Årsagen er, at der i
koret ikke er tilstrækkelig støtte til hvælvingerne.
Almindeligt problem, men ufarligt. Vi skal fortsat
være opmærksomme.
- Gamle tilmurede jernhængsler i tårn fjernes og
repareres med kalkmørtel.
- Allikereden fjernes af Aase og Tine, når de får
tid.
- Tag på graverbygning – tre tilbud. Dorthe
indhenter.
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- Sognehuset. Vægafskalning. Tilbud indhentes af
Dorthe.
- Lydproblemer i mødelokalet. Rockfon lydplader.
Dorthe undersøger.
- Generel vurdering af kirke, sognehus og
kirkegården: Meget fin stand og meget velholdt.

c. Aktivitetsudvalg

c.Fin udflugt.

d. Fra formanden
- Forslag om kirke-konfirmationskort.

d.Eva sender foto. Kirsten får fremskaffet maleri.
Ole tager foto med.

- Møde med friskolen den 1.7. klokken 16.00.

Pernille og LP.

e. Medarbejderne

e.Medarbejdermøde. Referat vedhæftes.

f. Andre
- Kirkerenovering: Henvendelse fra arkitekten
ang. opfølgningsmøde. Hvem deltager?

f.19/8 kl. 16.00.
Deltagere: Tove, Lars-Peter, Dorthe, Aase og
Pernille.
Punkt 4.

4. Præstens punkt.
a. Konfirmationsforberedelse 2014-2015
b. Indtryk fra en Sverigestur

a. LP redegjorde for den aktuelle situation.
b. LP viste flotte og inspirerende dias fra turen.

5. Kirkegårdsprojekt
Afventer projektskitser fra kirkegårdskonsulenten,
Preben Skaarup.

Ole kontakter Preben Skaarup i forhold til, hvornår
vi kan forvente projektskitserne.

6. Samarbejdet med Hoptrup.

Intet nyt.

7. Budgetgodkendelse budget 2015
Bilag er udsendt.

Pernille spørger om it-version til abonnement på
Kristeligt Dagblad.
Pernille sender et brev til de personer, der
modtager Sognenyt med post: Er det forsat ønsket,
at vi sender bladet ud? Eller er det unødvendigt?
Budgettet blev godkendt.
Til næste kvartalsrapport skal menighedsrådet tage
stilling til, hvilke af de mange bygningsmæssige
projekter, vi kan finde penge til i dette budgetår.
F.eks. skraldespande, maling af vinduer i
sognehuset, reparation af træport ved sognehuset,
maling af vinduer i kirken, reparation af tagrender,
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8. Ansøgning til Kobbelgaards legat.
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højttalerforhold i koret og korsarmene osv.
Samtidig har vi en økonomisk udfordring i kraft af,
at budgettet skal skæres med de 70.000 kroner,
som vi bliver beskåret p.g.a. nedskæring i
organiststillingen.

9. Hvad mener I? Drøftelse af emne fra hæfte
udgivet af biskoppen i Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard.
Side 24-25 drøftes på mødet.

Kan ikke efterkommes, da ansøgningen falder
uden for legatformålet..

10. Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde er den tirsdag den
19.8. kl. 18.30.

Udsat. Lars-Peter udleverede inspirationsmateriale,
der kan drøftes på næste møde.

Middag kl. 18.30 ved Lars-Peter

Det var en særdeles fin middag.

