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Onsdag den 22.10.2014
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

Pernille Reschat.

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

Dagsorden:
0. Fremvisning af maleri af kirken – Helle
Evers kommer.

Helle Evers fremviste to forslag, som vi fik lov til
at have stående med henblik på en vurdering af,
hvilken vi vælger – eller måske begge. Vi har
lov til uden beregning at bruge dem til postkort
– også med henblik på salg.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Bemærkninger til referat fra den 16.10.14

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
(se senere punkt)

Tages op under punkt 6.

b. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Aftale om nyt tag på graverbygning.

Palle Bitners tilbud på nyt tag til graverbygning
godtaget.
Dorthe kontakter provsten om nødvendighed af at
indhente tilbud fornyelse af tagrender på kirken.

c. Aktivitetsudvalg

Lars-Peter omdelte ny aktivitetskalender, hvor
også aktiviteter i Halk-Grarup er medtaget.
FDF's nytårsmønstring er flyttet fra
Forsamlingshuset til Kirken på grund af
datoændring.

d. Fra formanden

Punktet faldt væk på grund af formandens afbud.

e. Medarbejderne

Eva informerede.

f. Andre
4. Udtalelse til LPM’s ansættelse som
tjenestemand i Halk-Grarup-Vilstrup
pastorat.
Udtalelse til, ”at sognepræst Lars-Peter
Melchiorsen ansættes i den nyoprettede

Menighedsrådet er indforstået med, at embedet
omklassificeres fra overenskomst- til
tjenestemandsstilling, og at LPM ansættes. Pernille
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tjenestemandsstilling uden opslag”. Biskoppen
skal have et svar.

Blad nr.: 28 udformer endeligt svar.

5. Præstens punkt.
6. Økonomi.
a) Godkendelse af revisionsrapport til regnskab
2013
b) Godkendelse af budget 2015
c) Gennemgang af kvartalsrapport pr. 30.9.2014.

Revisionsrapport fremlagt og godkendt uden
bemærkninger.
Budget blev godkendt.
Kvartalsrapport blev gennemgået.

7. Kirkegårdsprojekt
Afventer projektskitser fra kirkegårdskonsulenten,
Preben Skaarup.

Intet nyt.

8. Samarbejdet med Halk-Grarup
- Orientering om møde med formænd,
næstformænd og præst.
- Forslag om ansøgning til Stiftet om oprettelse af
en administrativ stilling for kirkerne Hoptrup,
Vilstrup, Halk-Grarup, Øsby-Årø.
9. Samarbejdet med Hoptrup.
Vilstrups andel af udgiften til korsangernes løn
svarende til 40 % af udgifterne (4-5000 kr.).
10. Hvad mener I? Drøftelse af emne fra hæfte
udgivet af biskoppen i Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard.
Side 28-29 drøftes på mødet.

10. Eventuelt.
Brød: Thyra

LPM informerede fra mødet.
Formændene udformer henvendelse til stiftet.

Udsættes til næste møde.

Udsat.
Vi skal huske, at Lone Skovgaard kommer med på
Vilstrup kirkes hjemmeside og modtager referat af
menighedsrådsmøder.
Lars-Peter Melchiorsen 22/10 2014

