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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Torsdag den 17.2.2015
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus
Pernille Reschat, Eva Anker, Ole Daugaard, Lars-Peter
Melchiorsen, Aase Daugaard, Tove Haugaard, Dorthe
Knudsen, Thyra Bohsen, Kirsten Jensen

Anmeldt forfald:
Dagsorden:

Referat

1. Godkendelse af dagsorden.

Ingen.

2. Bemærkninger til referat fra den 15.1.15

Godkendt

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
- Regnskab 2014 – budget – formål

- Revisionsrapporten

b. Kirkeværge

Thyra gennemgik pengesagerne.
Vi følger udregning af momsprocent efter metode
A, model 3 tidsforbrug. Dorthe og Thyra drøfter
det endelige regnskab, hvorefter det afsendes og
godkendes på næste mr-møde.
Revisionsrapporten blev underskrevet
Bilag til regnskabsinstruks gennemgået og
revideret.
Underskrevne referater fra 2014 indscanner Thyra.
Lægges fremover i Sognehuset.
Tagrender og nedløb ordnet. Nye ting er dukket op.
Erik Scherrebeck udbedrer tilløb til dræn og
sænker brønden.
Vi skal være opmærksomme på, om der er noget
galt med fugerne i Sognehuset.

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Påbud fra Brandsyn den 11.2.15

Åse redegjorde for Brandsyn. Opsat vandslukker
bag altertavlen. Aase ophænger evakueringsplaner.
På dagorden næste gang.
Førstehjælpskursus. Åse kontakter Rasmus
Haugaard.

- Stolperne under orglet har fået revner.

På dagsorden til næste møde. Men stolperne
undersøges nu.

d. Aktivitetsudvalg
- Evaluering af Kyndelmisse og Fastelavn

Det har været nogle gode gudstjenester.
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fungerer godt. Fastelavn er ny. Det var en god dag.
Vi deler gospelweekend på facebook.

e. Medarbejderne
- Organist.

Der foregår forhandlinger om organiststillingerne
med formænd fra Halk-Grarup og Vilstrup,
kasserer fra Hoptrup, konsulent fra provstiet,
organister og repræsentant fra organistforbundet.
Vi formoder, at Knud bliver ansat fra 1.4. i en
stilling, der stort set kun dækker
søndagsgudstjenesterne i Vilstrup.

- Gravermedhjælper.

Jeanette er ansat som gravermedhjælper ved
Vilstrup kirke pr. 1.2.15 – 30.11.15. Det er vi
glade for.

f. Formanden
g. Andre
4. Præstens punkt.
a. Drøftelse af LPM’s indlæg i Sognenyt: Præster
har trosfrihed i Danmark – men også i
Folkekirken?
5. Kirkegårdsprojekt
Afventer projektskitser fra kirkegårdskonsulenten,
Preben Skaarup.

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.

Udsat.

Plan gennemgået. Plan for behandling som følger:
Rådet gennemgår materialet selv.
Infomøde for menigheden.
Rådet reflekterer over evt. respons.
Konsulent kontaktes.
PU informeres.
23/4 kl. 17.00 syn
20/5 kl. 18.30 budget.
Notits i Sognenyt. Pernille.

Biskop og provstiudvalg har udtrykt sig positivt
om vores plan. Provstiudvalget har bedt om mere
præcise tanker i forhold til stillingens indhold og
økonomien i stillingen. Formænd og præster
drøfter menighedskoordinatorstillingen en gang til
– og indsender beskrivelse til provstiudvalget.

Udsat.
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Side 30-31 drøftes på mødet. (Fotografering og ro
under gudstjenesten.)
8. Eventuelt.
Brød: Dorthe

Punkter til næste møde:
Godkendelse af regnskab 2014.
Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks.
Ønsker til ikke-forbrugte midler 2014.
Kirkegården – drøftelse af rapport.

