Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært Menighedsrådsmøde, afholdt torsdag, den 16. marts 2016, kl. 19.00.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Klaus Mærkedahl, Henning Østergaard, Jørn Mathiasen, Jakob Blans, Gerda
Jespersen, Jannie Mølgaard, Erik Molls Rasmussen, Thorben Koed Thomsen, Else Kruse Schleef,
Jørgen Ehlers og Flemming Damgaard. Maria Louise Sønderby Andersen deltog i
Menighedsrådsmøde hos Taarup Kvols.
Afbud fra:

Tove Jensen og Trine Hostrup.

Punkt 58: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Punkt 59: Godkendelse af referat fra MR møde den 9.2.2017:
Godkendt.

Punkt 60: Nyt fra formanden:
Der henvises til fremsendte bilag:
a)

Referat fra Viborg Distriktsforening: I referatet tilføjes under punkt 12: Viborg
Distriktsforening opstiller: Anders Laursen, Karup, og Carsten Marcussen, Viborg.

b)

Projekt ang. Musik og tro: Vestervang Menighedsråd støtter oplægget. Jannie
Mølgaard valgt som repræsentant fra Vestervang Menighedsråd. Der er lagt op til en
kombineret kunstudstilling, koncert og fortælling i Vestervang Kirke af Johnny
Madsen, sanger og komponist. Datoen er ikke fastlagt.

c)

Kursustilbud fra Viborg Distriktsforening vedr. DAP: Klaus, Gerda, Erik og Michael
deltager i kurset som afholdes onsdag, den 19. april. Michael sørger for tilmelding.
Vestervang Menighedsråd betaler gebyret for deltagelse.

d)

Ang.: ”Jeg er snart på vej rundt i Danmark”: Else tager tilbuddet med til
Mødestedsudvalget.

e)

Årsberetning og dagsorden vedr. Viborg Kirkeradio: Bestyrelsens forslag om
nedlæggelse af Viborg Kirkeradio tages til efterretning.

Punkt 61: Økonomi v/ Flemming:
Flemming orienterede om årsregnskabet 2016 for Vestervang Menighedsråd. Regnskabet slutter
med et overskud på kr. 25.271,04. Resultatet anses for at være tilfredsstillende. Kvartalsrapport
for 2016 omdelt. Årsregnskab 2016, sendes gerne til interesserede. Årsregnskab 2016, afleveret
16.03.2017 kl. 12.24 godkendt, og separat referat underskrevet.

Punkt 62: Nyt fra præsterne:
Else orienterede om at der er arrangeret udflugt til Aarhus den 20. april 2017 for konfirmanderne.
Else har modtaget en forespørgsel om dåb i højmessen i maj 2017, med ønsket om at
frimenighedspræsten i Viva Kirken skal døbe barnet. Else har svaret positivt under forudsætning af

at præsten følger liturgien i Vestervang, og indgår i gudstjenesten som dåbspræst. Hvis der er
andre dåb, døbes de af stedet præst. Hvis det bliver aktuelt skal der søges godkendelse hos
provst/biskop da der er tale om en præst uden for folkekirken.
Punkt 63: Nyt fra kontaktperson:
Thorben kommer til møde med personalet tirsdag 28. marts 2017 kl. 10.00.

Punkt 64: Nyt fra kirkeværge:
Henning orienterede om at:
a)

Der har været en besparelse i varmeforbruget. (jf. vores investering i 2015).

b)

Provstiets tiltag vedr. energiscreening stilles i bero indtil videre.

c)

De nye cykelstativer er monteret. Der er valgt en anden – og billigere - løsning i
forhold til tidligere beslutning.

d)

Vandskade opstået i december måned dækkes af forsikringen.

e)

Udvalget som skal lave udkast vedr. udlejning af lokaler afholder møde senere.

f)

Vi afventer tilbagemelding fra Viborg Domprovsti vedr. ændret dato i forbindelse med
provstesyn af Vestervang Kirke og præstebolig.

Punkt 65: Nyt fra medarbejder repræsentant:
Jørgen orienterede om at han ikke deltager i alle møder, men kommer gerne på opfordring og når
der er brug for det.

Punkt 66: Indstilling fra Musikudvalget leje/lån:
Musikudvalget er positivt indstillet over for henvendelsen fra Henning Lund. Der afholdes derfor
koncert i Vestervang Kirke den 17. juni 2017 i tidsrummet kl. 19.00 – 20.30, med temaet
folkemusik / reformationen. Michael giver tilbagemelding til ansøger, og formidler et møde i kirken
om det praktiske i forbindelse med koncerten.
Af yderligere planlagte koncerter i 2017 kan nævnes: Poul Dissing, Hanne Boel og Caroline
Henderson.

Punkt 67: Vestervang Kirkes visioner og målsætninger for 2018:
Else udfærdiger visioner for 2018, ud fra drøftelsen på mødet, og fremsender til menighedsrådet,
med anmodning om kommentarer / tilføjelser, hvorefter Michael fremsender det til Viborg
Domprovsti.
Jørgen gjorde opmærksom på at hans arbejdsindsats i forbindelse med børnekoret og jubelkoret
(omtalt i visioner og målsætninger) er frivillig, og ikke indarbejdet i hans stillingsbeskrivelse.
Omtalen bibeholdes, da korarbejdet er højt værdsat af menighedsrådet, og indarbejdet i
sognemedhjælperens stillingsbeskrivelse.

Punkt 68: Nyt fra diverse udvalg:

Jørn og Jannie har været til møde i kirkegårdsudvalget. Her forestår et stort arbejde i forbindelse
med fældning af gamle træer og plantning af nye træer i området omkring Rødevej. Tilbud
indhentet, og arbejdet påbegyndes i uge 19 og forventes færdigt uge 20. Der henvises derudover
til udleveret materiale.
Jannie fra indsamlingsudvalget orienterede om indsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 12. marts 2017. Indsamlingen indbragte kr. 17.127,50, hvilket er flot, og en stigning på
omkring kr. 3.000 i forhold til indsamlingen i 2016. Derudover indkom et beløb via mobile-pay. Vi
kender ikke størrelsen af dette beløb. 20 ud af 27 ruter blev besat.
Jannie fra kunstudvalget orienterede om at der er fernisering den 17. marts i anledning af vores
nye udstilling. Fra 1. april 2017 træder Jonna ud af kunstudvalget.
Jannie fra Sogneudflugtsudvalget orienterede om at vores årlige udflugt er fastlagt til den 27.
august 2017, kl. 11.30, (efter Gudstjenesten). Jannie fremsender forespørgsel til Markedsudvalget
med anmodning om økonomisk støtte, så brugerbetalingen på kr. 175,00 kan fastholdes.

Punkt 69: MR møde den 21.11.2017, evt. ændres:
Dato for afholdelse af menighedsrådsmøde ændret til den 23. november 2017.

Punkt 70: Evt.:
Flemming orienterede om at samtlige børneattester er modtaget uden anmærkninger.
Bilag vedr. forslag til kollekt resten af 2017 fremsendes sammen med referatet. Behandles som et
særskilt punkt på det kommende menighedsrådsmøde.

Referent: Flemming

