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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 19.8.2014
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

Pernille Reschat, Ole Daugaard, Lars-Peter Melchiorsen,
Aase Daugaard, Tove Haugaard, Dorthe Knudsen, Thyra
Bohsen, Kirsten Jensen
Afbud fra Eva Anker.
Thyra er nødt til at gå klokken 19.15.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

4b – opfølgning på provstisyn ang.
graverbygningstag.
Godkendt.

2. Bemærkninger til referat fra den 19.6.14

Der er mange handlinger i referatet, som vi skal
følge op på snarest.
Vi skal huske at lægge vores referater fra
menighedsrådsmøder på hjemmesiden.

3. Økonomi: Gennemgang af kvartalsrapport
og økonomi pr. 31.7.14

Kvartalsrapport gennemgået. Der skønnes, at der
vil være er et mindre ikke-forbrugt beløb, der
kan bruges til opgaver, der trænger sig på.
Tagrender – skal ordnes nu. Dorthe følger op på
det.
Vinduer i kirken skal males - kan vente til 2015.
Rokfon – 12.000 inkl. moms. – afventer.
Støbejernslåge – 20.000 inkl. moms. – afventer.
Læport – 10.750 inkl. moms. – repareres ikke,
men rives ned nu. Er aftalt med Diekmann.
Maling af vinduer i sognehus igangsættes nu. Pris
6750 + moms.
Væggen på sognehuset – kan vente til 2015.
Stabelbeslag ved luger i tårnets nordside – kan
vente til 2015.
Tag på graverbygningen er ved provstisynet
skønnet kassabelt. Udskiftning planlægges –
midler søges ved provstiudvalget.
Til december tager rådet stilling til, om der er råd
til løsning af flere opgaver.

Kan vi nu se, om der er midler i budget 2014 til
nogle af ønskerne fra synsgennemgangen?

4. Meddelelser.
a. Budgetudvalg

Møde: 2014-7

Den: 19.8.2014

b. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Orientering fra møde i udvalget mandag den
18.6. kl. 17.00.
 Orientering fra byggerievaluering tirsdag
den 19.8. kl. 16.00. Tove, Lars-Peter,
Aase, Dorthe og Pernille deltager.
Opfølgning på provstisyn

c. Aktivitetsudvalg
- Der er indkaldt til kalendermøde med sognerådet
den 4.9. kl. 19.30 i klubhuset.

d. Fra formanden
- Orientering om møde med friskolen den 1.7.14.

 Invitation til Stiftsdag fredag den 5.9.14 kl.
15.30 på Harmonien.

 Invitation til work shop om keltisk liturgi i
Brændkjærkirken 17/9 kl. 17-20
e. Medarbejderne
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Gennemgang af kirkegården af kirkegårdsudvalget
mandag den 18.6.: Kirkegården er i fin stand.
Vi er glade for kirkerenoveringen. Kirken står i fin
og meget anvendelig stand.
Palle Bitner: 155.189 kr. er det billigste af tre
tilbud. Vi tager billigste tilbud på nye sten (falstegl
– Nordtegl). PR søger 5%-midlerne.

Lars-Peter deltager i kalendermødet.
Kirsten refererede. Evaluerede. Planlagde ny
sæson.

Lars-Peter og Pernille deltog i møde med tre
repræsentanter fra bestyrelsen.
Friskolen ønsker ikke at beskæftige sig med
menneskers tro og kirkens virke lokalt eller
indholdsmæssigt. De ønsker at lære børnene om
kirken historisk, geografisk og samfundsmæssigt.
Menighedsrådet og præsten vil ikke tage yderligere
initiativer til et tættere samarbejde, men forholde
sig konkret til eventuelle fremtidige henvendelser
fra skolen.

PR udsender mail til menighedsråd og
medarbejdere i forhold til, hvem der deltager. Der
bestilles middag til de interesserede.

Lars-Peter og Pernille deltager.
Der afholdes medarbejdermøde onsdag den 27.8.

f. Andre
4. Præstens punkt.
Konfirmationsforberedelse

Det lykkedes ikke at få koordineret skolernes timer
til konfirmandundervisningen, så eleverne fra
Realskolen kan ikke deltage, når der er
morgentimer.
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Minikonfirmander

Alterbøger

5. Kirkegårdsprojekt
Afventer projektskitser fra kirkegårdskonsulenten,
Preben Skaarup.
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Lars-Peter forsøger at finde ud af, hvornår
undervisningen på Friskolen slutter dagligt, og at
få en omtale med på intra.
På grund af meget besværlig produktion og
levering opgives køb af alterbøger. I stedet bruges
de indsamlede midler til andet godt for kirken,
hvilket meddeles i Sognenyt og på
menighedsmødet 5/10.

Omtales på menighedsmødet den 5/10.

6. Samarbejdet med Hoptrup.

Lars-Peter og Pernille deltager i møde med Poul
Martin og Peter den 27.8.

7. Babysalmesang – se videresendt mail.

Lone, Kirsten og LP. Det skal drøftes ved
Hoptrup-Vilstrupmødet den 27.8., om
babysalmesang skal være fordelt på begge kirker –
eller om alle arrangementer skal afvikles i Vilstrup
Kirke.

8. Garderobeskabe fra Nicolai Schmidt

Vi kan ikke bruge skabene.

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

Kirkebønnen giver mulighed for at improvisere.
Det er godt. Lars-Peter ønsker at bruge den
individuelle bøn (stilhed) mere. Det overvejes, om
menigheden vil komme med forslag til Lars-Peter
om, hvad han skal bede for. Det drøftes ved
menighedsmødet den 5/10.

10. Eventuelt.

Lone anføres med mail og mobil på hjemmesiden
og modtager fremover referater.

Brød: Pernille

