Vestervang Menighedsråd.
14.01.2020, referat fra ordinært menighedsrådsmøde.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Torben Kristensen, Gerda Jespersen, Klaus
Mærkedahl, Erik Rasmussen, Thorben Thomsen, Jørn Mathiasen, Jannie Mølgaard, Jakob Blans,
Karen Stubkjær, Laila Hansen, Susanne Klausen, Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Henning Østergaard, Trine Hostrup.

På orlov:

Else Kruse Schleef (afløses af Laila Hansen).

Michael ønskede alle et godt nytår, og gav udtryk for at han glæder sig til udfordringerne i 2020,
blandt andet menighedsrådsvalg og kirkens 50 års jubilæum.
Punkt 1:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

Punkt 2:
Godkendt.

Godkendelse af referat fra MR møde den 26.11.2019:

Punkt 3:

Nyt fra formanden:

Michael orienterede om at vi har modtaget indbydelse fra Viborg Distriktsforening der indkalder til
generalforsamling den 27.02.2020 kl. 19.00 i Vestervang Kirke. Man sørger selv for tilmelding,
senest den 14.02.2020.
Michael mindede om koncert med Joey Moe torsdag den 16. januar 2020, kl. 17.00 og kl. 20.00.
Samme procedure som tidligere vedr. gratis billetter til medlemmer af Vestervang Menighedsråd
og medarbejdere. Tilmelding til Michael senest på dagen kl. 09.00.
Punkt 4:

Økonomi v/ Flemming.

Flemming orienterede om at der ikke er ændringer i økonomien i forhold til seneste orientering.
Der arbejdes på højtryk med regnskabet, og alle modtagne regninger er betalt og bogført. Vi har
siden seneste MR møde modtaget kr. 12.678,43 fra 5 % midlerne (vedr. panik belysning). Som
tidligere udmeldt vil årets resultat være stærkt afhængig af hvordan slutresultatet bliver vedr. vores
fjernvarme udgifter i 2019. Vi har betalt ca. kr. 43.000 mere i varmeudgifter end budgetteret. Vi
modtager årsopgørelsen vedr. fjernvarme udgiften formentlig i slutningen af januar. Mere
information til næste MR møde.
Punkt 5:

Nyt fra præsterne:

Laila orientere om at hun er kommet godt fra start.
Karen takkede for julegaver på egne og ansattes vegne.
Karen udtalte stor tilfredshed med julens mange arrangementer som var rigtig flot besøgt. Samtidig
rettede hun en stor tak til personalet for deres store indsats i forbindelse med alle
arrangementerne.
Karen orienterede om hendes overvejelser i forbindelse med vores beslutning om at
trosbekendelsen, som forsøgsordning, skal synges den sidste søndag i måneden de næste 6
måneder. Søndag den 26. januar, hvor vi skal prøve det første gang, er der dåb. Karen vil gerne, at
trosbekendelsen altid indgår i dåbsritualet som en FÆLLES trosbekendelse, hvorpå der ved
døbefonten følger en forkortet tilspørgsel, afsluttende med: ”… og tror du på Helligånden, sådan

som vi sammen har bekendt den kristne tro”. Skal den så stadig synges, når den bliver en del af
dåbsindledningen? Vi besluttede at sige ja til det.
Else har ikke fælles trosbekendelse ved gudstjeneste med barnedåb, da den i stedet lyder som
fuld tilspørgsel ved døbefonten for hvert enkelt barn (jf. ritualbogens tradition).
Der blev talt om udgifterne til musik i forbindelse til aftensang. Det fortsætter uændret i 2020 da
budgettet ikke overskrides.
Endelig udtrykte Karen begejstring over den fine omtale af Vestervang Kirke i Viborg Stifts
Folkeblad, hvor vores mange arrangementer og koncerter blev flot omtalt.
Punkt 6:

Nyt fra kontaktperson:

Thorben orienterede om at vi d.d., fra en privatperson, har modtaget en forespørgsel om praktik
som kirketjener og kirke- og kulturmedarbejder. Det vil ikke medføre løn udgifter for os. Det blev
aftalt at Flemming videresender forespørgslen til de ansatte som så på et kommende
medarbejdermøde kan tage stilling til ansøgningen.
Punkt 7:

Nyt fra kirkeværge:

Afbud fra Henning. Intet til dette punkt.
Punkt 8:

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Susanne havde intet til dette punkt.
Punkt 9:

Nyt fra kirke- og kulturmedarbejder:

Susanne orienterede om at hun har afholdt møde i forbindelse med evt. fællesprojekt for børnekor.
Desuden orienterede Susanne om at der afholdes møde tirsdag den 21. januar vedr. hendes
arbejdssituation / timefordeling. Susanne er ansat 27 timer om ugen, som er fordelt med 8 timer
som kirkesanger og 19 timer som kirke- og kulturmedarbejder. I mødet deltager foruden Susanne,
Karen, Thorben, Jørgen og Michael, samt Susannes tillidsmandsrepræsentant.
Hele situationen omkring pigekoret blev også vendt, og det blev aftalt at der afholdes et møde om
dette på et senere tidspunkt.
Punkt 10:

Nyt fra diverse udvalg:

Klaus fra udsmykningsudvalget fortalte om en vellykket fernisering fredag den 12. januar hvor der
kom 141 personer.
Gerda fra koordinationsudvalget orienterede om foredraget onsdag den 15. januar i Houlkær Kirke.
Fælles foredragsrække om Dansk Kirkekunst, og næste foredrag er i Vestervang Kirke onsdag den
5. februar 2020 kl. 19.30.
Jakob fra markedsudvalget orienterede om at næste møde afholdes på tirsdag den 21. januar hvor
årets julemarked planlægges. Forslag til aktiviteter mm modtages gerne.
Karen orienterede om at vi fra ”Kirkernes Sociale arbejde” modtog kr. 8.000 til julehjælp. Sammen
med egen kollekt betød det vi havde kr. 9.000 til julehjælp. Vi kunne således imødekomme de 17
ansøgninger om julehjælp vi modtog. Derudover modtog vi fra ”Kirkernes sociale arbejde” 600
kuverter med julestjerner mm til udlevering.

Susanne orienterede om at der bliver arbejdet på evt. at oprette ”barselscafe”. Mere info senere.
Punkt 11:

Vinterforanstaltninger:

Der har været afholdt møde med Boligselskabet Viborg om snerydning / vinterbekæmpelse på
kirkens arealer. Der henvises til fremsendt bilag. Det blev besluttet at takke ja tak til tilbuddet om
”Pris pr. gang for vinterbekæmpelse for hele sæsonen. Prisen er aftalt til kr. 1.190 (incl. moms) pr.
gang. Vedtaget.
Punkt 12:

Oplæg til kommende MR valg 2020:

Jf. fremsendt bilag afholdes der valgkursus den 30. januar 2020 kl. 18.30 i lokalerne hos Viborg
Domprovsti. Torben har tilmeldt sig, og derudover ønsker Michael, Jannie, Jakob og Erik at
deltage. Michael kontakter Viborg Distriktsforening vedr. tilmelding. Er senere den 15. januar
tilmeldt og godkendt.
Derudover vil der til det næste menighedsrådsmøde være et særskilt punkt vedr.
menighedsrådsvalget.
Punkt 13:

Ideer til fællesaktiviteter Provstiet:

Der var en fin debat hvor blandt andet følgende punkter blev debatteret: Fællesarrangementer,
”Kirkernes Sociale arbejde”, Præstebolig, 24 timers løbet, bibel maraton, salme maraton, mm. Med
hensyn til punktet omkring præsteboligen vil Else blive kontaktet for at høre hendes mening.
Punktet vil blive videre debatteret på det næste menighedsrådsmøde.
Punkt 14:

Opfølgning på jubilæums ideer:

Det fremsendte bilag blev gennemgået, og Karen fremsender et nyt ajourført bilag. Der udarbejdes
en oversigtskalender for at skabe et bedre overblik over fastlagte aktiviteter. Det undersøges om vi
evt. kan søge fonde til at støtte enkelte udvalgte aktiviteter.
Der er et ønske om en info-tavle. Flemming kontakter Egeris kirke i Skive som har en info-tavle
som ser spændende ud.
Punkt 15:

Kunstudvalgets ønske om ophængning af billeder i kirkesalen:

Der blev givet tilladelse til ophængning af billeder i kirkesalen.
Punkt 16:

Evt.:

Michael mindede om næste menighedsrådsmøde som er den 20.02.2020 kl. 17.30.
Susanne spurgte og fik tilladelse til at bruge separat rum i kælderen til opbevaring af nisse- og
lucia dragter.
Klaus orienterede om at han havde deltaget i informationsmøde for valgte kasserere i Viborg
Domprovsti.
Referent:

Flemming

