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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Torsdag den 25.2.2016
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

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

Dagsorden:
1. Samarbejdet med nabosognene
Besøg af sognekoordinator Anette Eilers:
Orientering om sognekoordinatorens
arbejdsopgaver.

1.
Anette orienterede om sine opgaver i forhold til:
Kordegn, hjemmeside, kalender, Sogn.dk, møder
med organister, babysalmesang. Det blev aftalt, at
Anette deltager i menighedsrådsmøder cirka 2
gange årligt. Her kan hun orientere om sine
arbejdsopgaver.

2. Godkendelse af dagsorden.

2.
Dagsorden godkendt.

3. Bemærkninger til referat fra den 19.1.16

3.
Referat fra møde den 19.1.16 godkendt.

4. Meddelelser.

4.a
Den tyske menighed vil fremover afregne for
varmeforbrug i kirken til de tyske gudstjenester.
Det vil være en gennemsnits-afgift, som opkræves
af Thyra.
Det endelige regnskabsresultat 2015 efter
momsregulering er beregnet til 22.000 kroner.

a. Budgetudvalg
- Opsamling på aftaler om den tyske menighed og
betaling for varme i kirken.

b. Kirkeværge

4.b
Tilbud indhentet af Dorthe fra landinspektør om
opmåling af kirkegårdens områder A, B, F og G.
Der skønnes på cirka 22.000 kr. uden moms.
Tilbud indhentet af Ole fra Landinspektørcenteret
A/S om opmåling og digitalt kort (med filer til
Brandsofts kortmodul) af hele kirkegården på
27.400 kroner uden moms.

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
Nyt møde i udvalget: Mandag den 7.3. kl. 17.00
med drøftelse af revision af kirkegårdsvedtægt.

4.c
Møde om revision af kirkegårdsvedtægt afholdes
mandag den 7.3. klokken 17.00.
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d. Aktivitetsudvalg

e. Medarbejderne

f. Formanden

g. Andre
- Stiftsdag (Kirsten og Tove)

5. Præstens punkt.
- Påske i pastoratet.
- Diakoni.
- Ekstrahøjtalere.
- Konfirmationsforberedelse.
- Sogneindsamling.
- Forholdet mellem distriktsforeningen og
landsforeningen for menighedsråd.
- Slidt printer og kopimaskine på præstekontoret.
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4.d
Kirkekaffe en gang om måneden. LPM fastsætter,
hvilke søndage, der tilbydes kirkekaffe. Det
skrives i Sognenyt.
Kobbelgårds legat ansøges om bidrag til
Sogneudflugt (primært bus) den 12.5.
Der afholdes både Menighedsmøde,
orienteringsmøde og opstillingsmøde den 13.9.
Gospel: Øsby overvejer at opstarte gospelkor.
Kirsten kontakter Michaela angående samarbejde
fremover.
Referat fra aktivitetsudvalgsmøder sendes
fremover til hele menighedsrådet. Christa sender
ud.
4.e
Personalehåndbog er under udarbejdelse.
4.f
Babysalmesang stoppet i Vilstrup p.g.a. for få
deltagere. Der opstartes et samarbejde om
babysalmesang på Næsset. Anette Eilers
koordinerer.
Tæppet til babysalmesang er delt i to og kan nu
flyttes.
4.g
Kirsten og Tove orienterede om Stiftsdag. Det var
en rigtig god dag med mange spændende indslag.
Opfordring til alle om at deltage næste år.
Påske: Forslag om, at præst og medlemmer af
menighedsråd kommer ud til
menighedsmedlemmer, der har mistet et
familiemedlem i årets løb med en påskelilje som
en hilsen fra kirken. Punktet på næste
menighedsrådsmøde. LPM kommer med en plan
for, hvordan det kan gøres.
Diakoni: Forslag om en diakonigruppe på Næsset
med repræsentanter for alle menighedsråd. Anette
Langdahl kunne tilknyttes
(menighedsplejekoordinator). LPM, Poul Martin
og Peder snakker sammen om diakoni og kommer
med et forslag til menighedsrådene.
Højtalere: Man kan ikke høre præsten, hvis man
sidder i koret. Tilbud på højtaler: 14.000 kroner.
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Organisten kan ikke høre præsten. Tilbud om
højtaler: 3.500 kroner.
Beslutning: Højtaler i koret sættes på budget 2017.
Forslag om, at højtaler til organisten indkøbes over
driften. PR snakker med organisten.
Konfirmationsforberedelse: Det fungerer fint med
bustransport for konfirmander. Det skal huskes på
budget 2017.
Sogneindsamling: Der mangler indsamlere til
Sogneindsamling den 13.3. PR deltager. LPM
annoncerer på Facebook efter flere indsamlere.
Distriktsforeningen for menighedsråd: Vi skal
huske at drøfte deres arrangementer og tilbud på
rådsmøder. Det kan måske give inspiration.
Slidt printer og kopimaskine på præstekontoret:
Beslutning: LPM køber en printer, der både kan
printe, scanne og kopiere.

6. Projekt for kirkegården.
Aftaler om henvendelse til provstiudvalget.
Aftaler om information i Sognenyt, hjemmesiden
samt folder.

7. Eventuelt.

Brød: Aase

6.
Projektplanen rettes til efter beslutning om, at der
ikke planlægges med jordpåfyldning.
Projektplanen sendes til provstiudvalget.
Beslutning om digital opmåling af kirkegården
efter Oles tilbud. Ansøgning til provstiudvalget om
midler til opmåling: 27.400 kroner plus moms.
Dorthe og Aase undersøger, hvem vi kan indhente
tilbud ved i forhold til restaurering af norddiget
(nedbrydning, rensning for syrener og etablering
igen.) Dorthe indhenter tilbud på små lindetræer til
norddiget. Drøftes på majmødet. Herefter ansøges
provstiudvalget om midler til renovering af
norddiget inden sommerferien. Renoveringen
forventes at finde sted i efteråret 2016.
De øvrige diger afventer og forventes renoveret i
løbet af 2017 og 2018.
Indlæg om kirkegårdsprojektet sendes til Sognenyt
og hjemmeside. (PR)
Folder udarbejdes i løbet af sommeren. Klar til
uddeling på menighedsmøde den 13.9.
7.
Ønske om lys ved (i orglet) fra organist. PR
snakker med organist.
Organist mangler varmetæppe. Aase indkøber.
Alarm til varmen afventer. Vi håber på, at det var
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et engangstilfælde, at varmen ikke virkede.
Elkedel indkøbes til kirken.
Aase indkøber en ny hækklipper til pris 9.400
kroner inkl. Moms. Den gamle hækklipper er tung
og uhåndterlig.
Punkter til næste møde den 15.3.:
Ansøgning til Strandkirkeudvalget om midler til
klapstole i kirken. Vi mangler dem meget. Der bør
være stole til at stille op ud for hver bænkerække.
En påskelilje til efterladte.
Regnskab 2003.
Menighedsrådsvalg: Hvordan gør vi reklame for
valget?
Afbud til mødet den 15.3: Ole, Eva.
Brød til mødet 15.3.: Kirsten

