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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 19.1.2016
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

Dorthe er nødt til at gå kl. 19.00

Dagsorden:
1. Forslag til projektplan for kirkegårdens
forandring.
Se bilag.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Bemærkninger til referat fra den 17.12.15
4. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
- Behandling af revisionsprotokollatet til
beholdningseftersyn for 2015, som blev foretaget

1.Projektplan for kirkegårdens omlægning
Projektplanen blev drøftet og menighedsrådet var enige om
at føre den ud i livet.
Projektplanen rettes til og drøftes endeligt på næste
menighedsrådsmøde.
På næste menighedsrådsmøde drøftes økonomien i opmåling
af kirkegården – og behovet for økonomisk støtte til
opmålingen drøftes.
Derefter orienteres provstiudvalget om projektplanen – og
om, at de kan forvente en ansøgning om midler til
digeprojektet, når vi har indhentet 2 tilbud på digeprojektet.
Når tilbudene er indhentet, ansøges provstiudvalget om
midler til digeprojektet. I denne ansøgning nævnes evt. også
opmålingen af kirkegården, hvis det viser sig at være
nødvendigt.
Derudover blev drøftet:
- Det er vigtigt med information om projektet: Indlæg i
Sognenyt i næste nummer (PR).
- Fane på hjemmesiden med nyt om projektet. Her kan
projektplanen lægges ud.
- Folder om projektet udarbejdes. Kan ligge i våbenhuset og i
sognehuset.
- Når omlægningen af områderne F og G sker i sommeren
2018, vil der være ekstra brug for at orientere brugerne af
kirkegården om, at gravene hæves – og at tilgængeligheden i
denne periode vil være problematisk.
- Der skal afholdes nogle ”Åben kirkegårds-aftner” i løbet af
sommeren 2017, hvor brugerne af kirkegården kan komme
og få en snak om kirkegårdsprojektet med menighedsrådet.
Efterfølgende uafklarede spørgsmål kan besvares ved
graveren.
- Spørgsmål til, om kirkegården bliver vindomsust, når
digerne renoveres.
2. Dagsorden godkendt med tilføjelse af et nyt emne under
punkt 4: Statistik.

3. Referatet godkendt.
4.a
Revisionsprotokollatet til beholdningseftersyn for 2015 blev
gennemgået, godkendt og underskrevet af hele
menighedsrådet.
Regnskabet for 2015 er næsten færdigt. Der forventet et
underskud p 18.000 kroner som forventet.
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den 20.11.15.
b. Kirkeværge
c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
d. Aktivitetsudvalg

e. Medarbejderne

f. Formanden
- Afskedsgave til provsten. 300 kroner pr.
menighedsråd.
- Afskedsgudstjeneste for provsten søndag den
24.1.16 i Domkirken.

4.b
Intet.
4.c
Projektplan for kirkegård – se punkt 1.
4.d.
Evaluering af arrangementerne i julen: Det har været en god
jul i kirken. Juletræet var ualmindelig flot pyntet. Der er
kommet mange positive tilkendegivelser omkring det fine,
hvide, hjemmelavede pynt.
Der var mange til nytår – og mange der deltog i kransekage
og champagne-eventen.
4.e
Udkast til ansættelsesaftale for gravermedhjælper er
undervejs.
4.f
Thyra indsætter 300 kroner til afskedsgave til provsten.
Flere regner med at komme i domkirken til
afskedsgudstjenesten.

g. Andre
5. Præstens punkt.
- Sogneindsamling – er tiden inde til noget nyt?
- Babysalmesang – tæppe er et problem.
- Højtalere i kor og ved organist.
- Pinse – sidste år fælles med Halk pga. tysk
pinsehøjmesse. Hvad fremover?
- Statistik

5.
- Sogneindsamling den 13.3.: Konfirmander og andre
interesserede samler ind. Næste år vil vi overveje et
samarbejde med Halk, Grarup og Øsby. Det skal drøftes i
løbet af efteråret, så det kan planlægges i god tid.
- Babysalmesangstæppe: Tæppet skæres i to eller flere
stykker, så det bliver flytbart. Stykkerne kantes. Aase taler
med Karsten Løgstrup om det.
- Højtaler i koret – man kan ikke høre noget, hvis man sidder
i koret. Der bør sættes højtalere op i koret. Der indhentes et
nyt tilbud og det drøftes, om der er penge til det i budget
2017. Herunder drøftes også medhør til organisten.
Der kommer et tjek af højtalerne i korsarmene. Kan man
slukke for dem?
- Pinse: Aftalt skiftevis pinsehøjmesse mellem Halk-Grarup
og Vilstrup. De år, vi er i Grarup til skærtorsdag, er vi i
Vilstrup til pinse. De år, vi er i Vilstrup til skærtorsdag, er vi
i Halk til pinse. Pinse er en fællesskabsdag. Det skal
italesættes i Sognenyt, så menigheden ved, hvor de skal hen.
- Statistik:
Gennemsnit gudstjenester: 47,8
Gennemsnit danske gudstjenester: 51,5
Gennemsnit danske minus to højeste og to laveste: 44,6
Gennemsnit uden dåb: 49,8
Gennemsnit højmesser: 27,5
Det er rigtig flot. Der kommer mange i vores kirke.

6. Samarbejdet med nabosognene
Samarbejde omkring Sognekoordinator for Halk,

6.
Aftalen om sognekoordinatoren og samarbejdet omkring
koordinatoren blev drøftet.
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Grarup, Hoptrup, Vilstrup og Øsby-Årø sogne. Se
bilag.

Opgaver, som vi kunne have brug for hjælp til er:
Kirkebogsregistrering: Sognekoordinator
Kalenderarbejdet: Sognekoordinator
Hjemmeside: Eva fortsætter
Korrekturlæsning: Dagmar
Mødevirksomhed: Sognekoordinator sammen med præster
og formænd.
Fællesindkøb: Sognekoordinator
Sammenfatningen er, at vi for vores 2½ time om ugen vil
forsøge at få hjælp til de opgaver, der er fællesopgaver
mellem sognene, hvilket kan give en større sammenhæng
mellem sognene. Derudover må vi drøfte løbende, om der er
lokale Vilstrup-opgaver, som vi vil købe os til.
PR kontakter Peter Jacobsen.
Tiden må vise, hvad der virker. I første omgang kører
ordningen på forsøgsbasis et år.

7. Eventuelt.

7.
Skal den tyske menighed betale for opvarmning af kirken?
Det står i aftalen, men det er aldrig sket. Thyra ringer og
spørger.
Tove har været til møde om Næssets Camino. Spændende
projekt. Vilstrup har en sti-plan. Vilstrup-udvalget prøver at
gå stien en gang i foråret. Når planen er skrevet ind på et
kort, får vi en kopi, så vi andre også kan prøve-gå.
Punkter til dagsorden den 25.2.:
Projekt for kirkegården og aftaler om henvendelse til
provstiudvalget – og aftaler om information i Sognenyt,
hjemmesiden samt folder.
Diakoni: LPM har været til inspirationsmøde om diakoni.
Stiftsdag: Tove og Kirsten har været til Stiftsdag.
Afbud Ole og Eva.
Punkter til dagsorden den 15.3.: Regnskab 2015.
Afbud Ole.

