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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 22.4.2014
Kl. 18.30
Sognehuset

Anmeldt forfald:

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Bemærkninger til referat fra den 27.3.14
3. Meddelelser.
- Budgetudvalg
Regnskab for 2014 – se punkt 5.

- Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Aktivtitetsudvalg

a. Fra formanden
- Formandsmøde i Vilstrup den 5.5. kl. 19.30.

b. Medarbejderne
Familiekor

c. Andre
- Kirkerenovering
Indkøb af ekstra højttalere i kirkens kor –
tilbud på 14.320 kr. eller 17.885 kr.

1. Familiekor 3b, Andet 3b, 4e kirkestafet, 4f
Kirkeweb

2. Referatet blev godkendt.
3. Budget 2015 sættes på dagsordenen til MRmøde den 21/5. Her drøftes ønsker til budget
2015. Pernille søger provstiet om udsættelse af
budgetaflevering til den 26.6.. Budgettet
behandles og vedtages på MR-mødet 19/6.
Møde i udvalget 13/5
Stor tak til hjælperne for indsatsen skærtorsdag.
Desværre blev nogle tilmeldte væk uden afbud.
Det er Vilstrup igen i 2016.
Også stor tak til hjælperne ved
børnehavearrangementet inden påske.
PR deltager med et indlæg om den gode
sammenhæng, der kan være mellem skole og
kirke.
Lars-Peter Melchiorsen redegjorde for organist
Lone Skovgårds forslag til forsøg med familiekor
for børn 0.-2. kl. med forældre samt besøg i
børnehaven. FDF har startet musikarbejde. Der kan
overvejes et samarbejde med FDF? Kirsten Jensen
spørger i FDF, om der er interesse for det. Fint
med opsøgende arbejde i børnehaven.
Der er ingen penge til det pt. Beslutning udsættes
til slutningen af året, hvor økonomien måske er
bedre. Hvis ikke ansøges Strandkirkefonden.
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eksklusive moms. Er der penge til det?
4. Præstens punkt.
a. Betænkningen om Folkekirkens styring.

4.
a. LPM orienterede om betænkningen og skriver
forslag til høringssvar.

b. Henvendelsen til biskoppen om den tyske
menighed.

b. MR accepterer den indgåede aftale og LPM taler
med Frank Menke om, at den tyske menighed får
pinsedag kl. 10.30 hvert fjerde år.

c. Konfirmandundervisningen 2014-15.

d. Konfirmandtur til Sverige i Kr.
Himmelfartsferien. Tilskud fra provstiets
udviklingspulje på 30.000 kroner. Se bilag.

c.LPM informerede om, at det tyder på, at der
bliver ca. 10 konfirmander 2015.
d.Taget til efterretning. 12 konfirmander fra
Hoptrup og 3 fra Vilstrup deltager.

e. Kirkestafet.

e.Vi vil gerne være med næste år. Tove Haugaard
nævnte, at mange kikkede ind i kirken, mens der
blev gjort klar skærtorsdag.

f. Kirkeweb

f.LPM redegjorde for tilbuddet. Dobbelt så dyr
som det nuværende. Udskydes til evt. senere
behov.

5. Regnskab for 2014

6. Samarbejdet med Hoptrup.
 Fællesmøde for begge menighedsråd den 7.5.
kl. 17.00.

Thyra Bohsen gennemgik regnskabet, der blev
godkendt og underskrevet.
Regnskab 2013 Vilstrup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 50253910, Regnskab 2013, Afleveret d.
22-04-2014 14.29
Afbud Eva og Christa. Dagens ret på Søstjernen –
Kirsten Jensen bestiller.
Pernille, Aase og Kirsten dækker bord kl. 16.

7. Hvad mener I? Drøftelse af emne fra hæfte
udgivet af biskoppen i Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard.
Side 22-23 drøftes på mødet.

Udsat igen-igen;-)

8. Kirkegårdsprojekt
- Invitation til kirkegårdsvandring den 27.5. ved
Moltrup Kirke. Er udsendt.
- Drøftelse af videre aftaler om Vilstrup
kirkegård.

Deltagere foreløbig: Christa, Dorthe, Aase, Ole og
Pernille. PR melder disse 5 personer til og aftaler
betaling med Thyra.

9. Henvendelse ang. hjertestarter i Vilstrup
Kirke – se bilag.

Vi ønsker ikke at opsætte en hjertestarter pt.
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10.Invitation til foreningsdag i Vilstrup den
10.5. Er der noget, vi gerne vil vise? Se bilag.

11. Eventuelt.
Kaffe/brød: Eva
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Menighedsrådet vil rigtig gerne deltage. LPM laver
plakat over kirkens aktiviteter i årets løb samt
statistik over brugen af kirke og sognehus..
Tove, Kirsten og Susanne sælger de gamle
kirkebænke og laver møbelopslag.
Først tilbydes de til sognet, dernæst om nødvendigt
udenfor.
Pernille ordner telegrammer til konfirmander og
blomst til råds-barn.

