Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært Menighedsrådsmøde, afholdt torsdag den 9. februar 2017, kl. 18.00.
I mødet deltog: Michael Hansen, Tove Jensen, Klaus Mærkedahl, Henning Østergaard, Jørn Mathiasen,
Jakob Blans, Gerda Jespersen, Jannie Mølgaard, Erik Molls Rasmussen, Thorben Koed Thomsen, Else Kruse
Schleef og Flemming Damgaard.
Afbud fra: Maria Louise Sønderby Andersen, Trine Hostrup og Jørgen Ehlers.

Punkt 43:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

Punkt 44: Godkendelse af referat fra MR møde den 17. januar 2017:
Godkendt, med bemærkning om at Tove ønsker at der i punkt 39 tilføjes at hun er uenig i afgørelsen, men
accepterer beslutningen.

Punkt 45:

Nyt fra formanden:

Vi har modtaget takkekort fra Ernst Greve som takker for opmærksomheden i anledning af hans fødselsdag.
Vi har modtaget en forespørgsel fra Henning Lund, som på vegne af ”Folkedanserforeningen Region Midt,
Viborg Spillefolk og med deltagelse af Viborg Musikskole v/ Bent Melvej”, forespørger om de må låne/leje
Vestervang Kirke lørdag den 17. juni 2017 i tidsrummet kl. 19.00 – 20.30, til en koncert med temaet
folkemusik / reformationen. Det blev besluttet at Michael tager kontakt til musikudvalget, som skal søge
yderligere information om arrangementet, og komme med en indstilling. Vestervang Menighedsråd vil
efterfølgende følge musikudvalgets indstilling, hvis der er mulighed for at købe kirketjener hjælp.
Vi har modtaget indkaldelse til generalforsamling i Viborg Distriktsforening, torsdag den 23. februar kl.
19.00. Michael, Erik og Klaus deltager. Er der flere der ønsker at deltage kan man tilmelde sig hos Michael,
senest den 15. februar.
Landsforeningen af Menighedsråd tilbyder PC support til medlemmer af menighedsrådet. Kurset er af 3 ½
times varighed, og det er gratis. Vi takker ja tak til tilbuddet. Michael anbefaler distriktsforeningen at
arrangere et sådan kursus.
Der er indkaldt til provstesyn af Vestervang Kirke og kirkecenter samt præstebolig. Viborg Domprovsti
foreslår torsdag den 6. april kl. 08.00 – 10.30. Repræsentanter for Vestervang Menighedsråd har ikke
mulighed for at deltage denne dato, og vi foreslår i stedet fredag den 7. april kl. 14.00, alternativt tidligere
samme dag. Vi afventer svar fra Viborg Domprovsti om det er muligt denne dag. Honorar efter gældende
regler.

Vi har modtaget indbydelse fra Viborg Kirkegård. Indbydelse for alle menighedsrådsmedlemmer i
kirkegårdens ejerkreds til at deltage i et fællesmøde den 7. marts kl. 19.00 i Houlkær Kirke. Orientering om
kirkegårdens drift og økonomi samt målsætning for 2018. Tilmelding til Michael senest den 1. marts.
Vi har sendt invitation til Taarup Kvols om afholdelse af fælles menighedsrådsmøde den 16.03.2017. Vi
afventer svar.
Vedr. visioner og målsætninger for 2018: Michael sender visioner og målsætninger for 2017 til samtlige
medlemmer af menighedsrådet, hvorefter det drøftes på det kommende menighedsrådsmøde.
Punkt 46:
Økonomi v/ Flemming:
Flemming omdelte kvartalsrapport for perioden 01.01.2016 – 31.12.2016. Regnskabet viser i øjeblikket et
overskud på kr. 24.550,85. Regnskabet er ikke endeligt, idet vi ikke har modtaget alle regninger /
opgørelser. Det blev aftalt at det endelige regnskab for 2016, efter godkendelse af formand og kasserer, må
afleveres og efterfølgende godkendes på næste menighedsrådsmøde.

Punkt 47:

Nyt fra præsterne:

Else orienterede om at vi har sagt ja tak til et arrangement den 30.11.2017 hvor der kommer 120
pensionister.
Det blev besluttet at vi sender dåbshilsener til 1, 2, 3 og 4 års dåbsjubilarer. Forventet årlig udgift ca. kr.
4.500,00. Bevilget.

Punkt 48:

Nyt fra kontaktpersonen:

Thorben fortalte at Michael havde informeret kirketjenerne om beslutningen om konfirmanders brug af
fodtøj indendørs.

Punkt 49:

Nyt fra kirkeværge:

Opvaskemaskinen er blevet repareret, og regningen på kr. 4.859,00 er betalt.
Vi modtager de nye cykelstativer i uge 8, og cykelstativerne opsættes straks, medmindre frost umuliggør
arbejdet.
Der følges op på varmeforbrug og punktet behandles på det kommende menighedsrådsmøde.
Vi har modtaget bilag fra Viborg Domprovsti vedr. ”Energiscreening af vores bygninger i 2017 med henblik
på energioptimering”. Dette gælder også præsteboligen. Henning arbejder videre på sagen.

Punkt 50:

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Afbud fra Jørgen, men Jørgen har orienteret Michael om at der intet er at bemærke.

Punkt 51:

Nyt fra diverse udvalg:

Jannie fra indsamlingsudvalget informerede om indsamlingen den 12. marts til Folkekirkens Nødhjælp. Vi
har brug for flere hjælpere. Vi har i øjeblikket 8. Tilmelding til Jannie. Der vil i år desuden være mulighed for
at give et bidrag via mobilpay.
Gerda orienterede om at Viborg Menighedspleje opfordrer til at hvis vi afholder koncert, hvor der ikke
opkræves entre, høfligt anmoder om evt. i stedet at give et bidrag til Viborg Menighedspleje. I samme
forbindelse oplyste Gerda at Viborg Y‐Mens afholder koncert i marts måned, hvor overskuddet går til
Viborg Menighedspleje.
Drøftelse af mødestedsarrangementer i januar og februar måned. God respons.

Punkt 52:

Højmessens forløb i Vestervang Kirke:

Der henvises til bilaget ”Højmessens forløb i Vestervang” som var medsendt. Højmessens forløb lægges på
hjemmesiden som beskrevet, dog med udeladelse af annoncering af nadversalme, da oversigt over forløbet
allerede er klæbet ind i salmebøgerne.

Punkt 53:

Opfølgning på indsamlinger i Vestervang Kirke

Else og Flemming udarbejder udkast / forslag til indsamlinger til det kommende menighedsrådsmøde.

Punkt 54:

Udlån / leje af kirkens selskabslokaler/kirkerummet:

Henning orienterede om vores lokaler udlånes meget, men der er en meget beskeden lejeindtægt. Der blev
nedsat et udvalg bestående af: Klaus, Henning og Michael. Udvalget, i samarbejde med kirketjenerne,
udarbejder oplæg som menighedsrådet efterfølgende vil tage stilling til.

Punkt 55:

Nedsættelse af udvalg til Kirkens 50 års jubilæum i 2020:

Der blev nedsat et udvalg bestående af: Jørn, Erik, Else, Jannie samt en medarbejderrepræsentant.

Punkt 56:

Skal Vestervang Kirke på facebook.

Der er enighed om at Vestervang Kirke skal på facebook, hvis nogen kan magte opgaven. Det blev aftalt at
Michael forhører sig hos Maria, om Tårup Kvols erfaringer med facebook. Derudover tilbyder Kirkeligt
Mediecenter assistance og rådgivning vedr. facebook.

Punkt 57:

Evt.:

Henning orienterede om at en del af vores salmebøger er af dårlig kvalitet, og siderne falder ud. Vi har 50
nye ubrugte salmebøger, så vi vil sørge for at der sker en løbende udskiftning.

Referent:

Flemming

