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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Torsdag den 23.4.2015
Kl. 17.30 Vilstrup Sognehus
Pernille Reschat, Eva Anker, Ole Daugaard, Lars-Peter
Melchiorsen, Aase Daugaard, Tove Haugaard, Dorthe
Knudsen, Thyra Bohsen, Kirsten Jensen

Anmeldt forfald:

Syn af kirke, kirkgård, graverbolig og
sognehus klokken 17.30.
Efter synet spiser vi smørrebrød.

Synet blev gennemført med stor opbakning.
Synsrapport indsendes til provstiudvalget og
vedlægges det udsendte mr- referat.
Det generelle indtryk er en fint velholdt kirke,
kirkegård, graverbygninger og sognehus. En del
tidligere punkter i synsrapporten kunne slettes, da
forskellige arbejder var blevet udført.
Prioritering af den nye synslistes arbejder gøres på
meninghedsrådsmøde i maj.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Til pkt. 3d: Det Glade Kors forårskoncert. Betaling
til Helle Ewers malerier, der har dannet
grundlag for nye kort.
2. Bemærkninger til referat fra den 18.3.15

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
- Kvartalsrapporten

Kvartalsrapporten blev gennemgået. Der er i første
kvartal et underskud på 154.000 kr. grundet
udgifter til kirkegårdsrapport, tagrender og
gravermedhjælpers efterindtægt. Det forventes,
at renter og kirkegårdsindtægter fra 2015 vil
udligne dette underskud – hvoraf en del også er
dækket af 5% midler fra provstiudvalget.

- Budgetsamrådsmødet.
Der blev refereret fra budgetsamrådsmødet.
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b. Kirkeværge

Der kalkes efter aftale mellem kirkeværge og
murer. Ca. pris 30.000 kroner.
Stabelbeslag i tårnet fjernes og murværk repareres.
Ca. pris 8000 kroner.
Maling af vestvendte mure ved graverbygning og
sognehus iværksættes. Murer 2 blev valgt. Ca.
pris 14.000 kroner.
Gaspriserne låses ikke nu.
Vejen forbi Sognehuset bliver ødelagt af tunge
landbrugsmaskiner. Kirkeværgen beder
landmanden om at passe på.

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg

Dato for nyt møde for udvalget med gennemgang
af kirkegården: 29.6. kl. 16.15.

d. Aktivitetsudvalg
- Evaluering af påskearrangementer.

Både skærtorsdag i Grarup, musikgudstjeneste
lang-fredag i Vilstrup og
påskesøndagsgudstjenesten med trompet var
vellykket.

- Nyt fra sidste møde.

LPM indkalder til fælles aktivitetsudvalg GrarupHalk-Vilstrup.
Buskørsel til udflugt financieres af Kobbelgaards
legat.

- Det glade kors forårskoncert den 7. Maj.

”Det glade Kor” holder sangaften 7/5 kl. 19.30.

- Beslutning vedr. Helle Evers malerier.

e. Medarbejderne
- Orientering om temadag for medarbejdere ved
kirkerne på Næsset.

- Opsamling på ansættelser.

1200 kr. til Helle Ewers. Og stor tak for de fine
billeder og de fine kort.

Referat af medarbejderdag. Det blev en god
temadag for medarbejdere ved Hoptrup,
Vilstrup, Halk, Grarup, Øsby og Årø kirker.
Knud Jansfort er ansat som søndagsorganist i
Vilstrup pr. 1.4. Thyra er i gang med
udfærdigelse af ansættelsesaftale osv., så Knud
kan blive opskrevet det antal timer i HalkGrarup, som Vilstrup betaler for.
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f. Formanden
- Præstegårdssyn i Halk.
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Formanden fra Vilstrup deltog i synet, da Halk
Præstegård også vedrører Vilstrup. Refereret.

- Opsamling på aftaler om igangsættelser af
diverse arbejder med udgangspunkt i ikkeforbrugte midler. Se referat fra sidste møde.

Opsamling blev foretaget. Alt kører, som det skal.

- Møde i formandsgruppen i Vilstrup. Hvem kan
deltage den 7.5. kl. 19.30?

Kirsten deltager.

- Invitation til ”Næsfest” den 12.6.15 kl. 18.00 i
Halk. Indslag?

Ole og Aase medbringer en sang og bærer det
fulde ansvar.
Der kan også være andre indslag.
Tilmelding sker senere, når den rigtige indbydelse
kommer.

g. Andre
4. Præstens punkt.

Intet nyt denne ene gang.

5. Kirkegårdsprojekt
Drøftelse af kirkegårdsrapporten sker den 29.5. kl.
16.00 – 18.00 i Halk.
6. Samarbejdet med nabosognene
- Menighedskoordinator for Halk, Grarup,
Hoptrup og Vilstrup sogne.
7. Hvad mener I? Drøftelse af emne fra hæfte
udgivet af biskoppen i Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard.
Side 30-31 drøftes på mødet. (Fotografering og ro
under gudstjenesten.)
8. Eventuelt.
Syns-Smørrebrød: Dorthe

Provstiet har indkaldt til møde. Vi har endnu ikke
fundet en dato. Pernille Doodler.

Vores politik fastholdes.

Ved store begivenheder i kirken parkerer
deltagerne i begge sider af aléen, så
udrykningskøretøjer ikke kan passere. Skiltning
om p-pladser bag kirken undersøges.
Næste møde er onsdag den 20.5., hvor synspunkterne gennemgås og der drøftes budget for
2016. Brød: Kirsten

