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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Torsdag den 27.3.2014
Kl. 18.00
Sognehuset

Anmeldt forfald:

Pernille Reschat, Eva Anker, Ole Daugaard, Lars-Peter
Melchiorsen, Aase Daugaard, Tove Haugaard, Dorthe
Knudsen, Thyra Bohsen, Kirsten Jensen.
Eva Anker mødte senere på grund af arbejde.

Dagsorden:
1. Projekt modernisering af kirkegård.
Orientering ved Ole Daugaard og Jørgen
Hansen. Varighed ca. 1 time.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Bemærkninger til referat fra den 26.2.14

4. Meddelelser.
a. Fra udvalgene
- Budgetudvalg
Budgetsamrådsmøde

Regnskab for 2014

- Kirke- Kirkegård- og markudvalg

Fin gennemgang. Emnet sættes på dagsordenen til
næste møde.
Hylder i kirken (4d) – Korhøjttalere (4d) Evaluering af Sogneindsamling (5e) - Den tyske
menigheds brug af kirken (5f).
Rettelse til punkt 3.b ved mødet den 26.2.:
Sognehuset ligger på Vilstrup Kirkevej 5. Det
er rettet på hjemmesiden.
Godkendt.

a.Der var blevet fremsendt referat fra
budgetsamrådet. LPM refererede kort om
problemerne med skimmelsvamp i andre sogne.
Udsat på grund af Thyras sygdom.
Der er provstesyn den 11.6. kl. 12.30 – 14.30.

Udvalget på tur rundt på kirkegården fire gange om
året. Kirkeværgen er associeret medlem af
udvalget.
Kirkeværgen: Problemer med et forsømt gravsted,
hvortil der ikke er knyttet legat, og hvis ejer ikke
har kunnet kontaktes trods flere skriftlige
henvendelser. Der har været samråd med stiftet.
Det forsøges fortsat at få kontakt med ejeren. Vi
bevarer tålmodigheden.
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- Aktivtitetsudvalg

b. Fra formanden
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Kirkekaffe: Aase klarer det.
Der er indsamlet 3999,50 kr. til sogneindsamling.
b.Hestenes værn ansøgning afvist, da den falder
uden for menighedsrådets område.

c. Medarbejderne
- Arbejdstøj. Se bilag.

c.Der skal stå Vilstrup kirkegård på arbejdstøjet.
Kontaktpersonerne fra de to sogne afholder
trivselssamtaler med de nyansatte organister.

d. Andre
- Kirkerenovering

d.Målinger viser, at luftfugtigheden var for høj i
kirken umiddelbart efter renoveringen, men med
mere varme er den klart bedret. Varmefordelingen
er god og opfylder ministeriets bestemmelser.
Varmerapport sendes til provstiet. Regningen
sendes til Thyra.

- Hylder

Bjarne Boddum kan lave hylder, der kan sættes på
kirkebænkene ind mod væggene i hovedskibet, og
som kan bruges til billedopstilling o.l. Godkendt.

- Korhøjttalere

LPM har talt med SICOM, og der fremsendes
tilbud.
Glødepærer udløber. Vi investerer over år og efter
behov.

5. Præstens punkt.
a. Konfirmandforberedelsen 2014-15.
b. Konfirmandklub sammen med Hoptrup.
c. Konfirmandtur til Sverige i Kr.
Himmelfartsferien.
d. Korarbejdet i Hoptrup og Vilstrup.
e. Evaluering af kirkekaffen og sogneindsamling.

f. Den tyske menigheds brug af kirken.

a.LPM redegjorde for situationen.
b.LPM arbejder videre med muligheden – men dog
under hensyn til Ungdomsklubben i Vilstrup.
c.Pt. tre deltagere fra Vilstrup. LPM søger at få
afsat gudstjenesten 6.s.e.påske for at kunne tage
med.
d.Der er ingen børn fra Vilstrup, der deltager i
børnekoret. Lone Skovgaard foreslår derfor at
forsøge med familiekor for 0.-2. klasse. Taget til
efterretning.
e.Efter nytår 2013 var der kontakt til stiftet
angående den tyske menigheds brug af Vilstrup
kirke. Der kom vist aldrig nogen afklaring herpå.
Foranlediget af menighedens ønsker til
gudstjenestetider i 2015 tages der kontakt til sitftet
igen ved LPM og PR.
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6. Samarbejdet med Hoptrup.

PR refererede fra seneste møde mellem præsterne
og menighedsrådsformændene. Ny sammenkomst
mellem de to menighedsråd 7/5 kl. 17.00 i
Vilstrup.

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.

8. Tilskud til indkøb af ny computer til FDF.
Se bilag.

Menighedsrådet bevilgede 1000 kr.

9. Eventuelt.
Kaffe/brød: Dorthe

