Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt tirsdag, den 17. januar 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, Maria Louise Sønderby Andersen og Flemming Damgaard.
Afbud fra Trine Hostrup og Jørgen Ehlers.

Punkt 26:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

Punkt 27:

Godkendelse af referat fra mr. møde 23.11.2016:

Godkendt, med bemærkning om at mr. møde den 16. maj 2017 er en tirsdag.

Punkt 28:

Nyt fra formanden:

Michael gjorde opmærksom på at Viborg Stiftsbog 2016, ”Klædt godt på” ligger klar til udlevering.
Efter aftale med medarbejderne, har vi sagt ja tak til jobpraktikant, som starter onsdag den 18.
januar 2017. Skal være hos os 2 timer ugentligt og tilknyttes kirketjenere og kordegn. Praktikken
strækker sig over 16 uger. Det er ikke forbundet med udgifter for Vestervang Menighedsråd.
Vi har modtaget takkebrev fra Folkekirkens Ungdomskor, i forbindelse med kollekt i løbet af 2016.
Det blev besluttet at den nye dåbsfolder i fremtiden sendes ud sammen med fødselsattesten.
Kordegnen er ansvarlig for dette. Til det kommende præstemøde tager Else dåbsfolderen med for
at aftale om den evt. kan lægges andre steder. Skal evt. aftales med Viborg Domprovsti.
Viborg Distriktsforening tilbyder kurser for (nye) menighedsrådsmedlemmer. Kursusgebyr betales
af Vestervang Menighedsråd. Tilmelding til Michael.
Vores årlige fælles menighedsrådsmøde med Taarup Kvols, som skal afholdes i Vestervang i år,
ønskes bibeholdt, og vi foreslår mødet afholdes den 16.03.2017, kl. 18.00, med fællesspisning kl.
17.30. Vi afventer svar fra Taarup Kvols Menighedsråd. Vi forventer at fortsætte med ordinært
menighedsrådsmøde kl. 19.00.
Vi har modtaget tilbud om fotografering af kirken. Vi takker nej tak.
Enkelte medlemmer af menighedsrådet har problemer med IT-skrivebordet. Der henvises til
”Landsforeningen af Menighedsråds” hjemmeside, hvor der er hjælp at hente. Det blev besluttet at
der afholdes møde for interesserede, hvor der vil være mulighed for oplæring. Tidspunkt aftales
senere.

Punkt 29:

Økonomi ved Flemming:

Flemming orienterede kort vedr. 2016 regnskabet. Vi forventer et overskud. Mere orientering til det
kommende menighedsrådsmøde.

Punkt 30:

Nyt fra præsterne:

Else er i gang med at udfærdige liste over hjælpere til ”Kirke for dig”. Der lægges fortsat tegneark
frem, der passer til søndagens tekst.
Maria orienterede om projektgruppe hun er med i, som arrangerer temadag for konfirmanderne i
Viborg, den 22.03.2017. Tema om Martin Luther og Hans Tausen. Der er brug for frivillige hjælpere
på dagen i tidsrummet fra kl. 08.30 til kl. 15.00. Tilmelding til Maria. Der afholdes møde for
hjælpere den 2. februar 2017 kl. 19.00 i Vestervang Kirke.

Punkt 31:

Nyt fra kontaktperson:

Thorben orienterede om at han den 18. januar 2017 deltager i kursus for nyvalgte kontaktpersoner.

Punkt 32:

Nyt fra kirkeværge:

Henning orienterede om at vores investering varmestyring i 2015 ser ud til at bære frugt. Vi
forventer en pæn varmebesparelse i 2016.
Vi har modtaget tilbud fra ”Kirkeklokken” vedr. nyt ”ringe og kime anlæg”. Vores nuværende anlæg
er nedslidt og bør udskiftes. Kr. 14.390,00 til nyt ”ringe og kime anlæg” bevilget.
Vores opvaskemaskine er gået i stykker. Den tilkaldte reparatør oplyser at opvaskemaskinen bør
kunne holde i mange år endnu. Nuværende opvaskemaskine repareres. Beløb til reparation
bevilget.
Henning har indhentet tilbud på nye cykelstativer. Det blev besluttet at model ”Andy” er vores
ønske. Kr. 29.789,50 til køb af nye cykelstativer bevilget. Ros til Henning for flot forarbejde.

Punkt 33:

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Afbud fra Jørgen. Jørgen har ikke mulighed for at deltage i alle menighedsrådsmøder. Såfremt der
er krav om hans fremmøde, deltager han gerne, men ellers kommer Jørgen når han har mulighed
for det. Indlæg kan evt. fremføres af kontaktperson.
Fra personalet blev der sagt mange tak for julegave.

Punkt 34:

Nyt fra diverse udvalg:

Else, mødestedsudvalget, orienterede om Kyndelmisse Gudstjeneste onsdag, den 1. februar kl.
17.00, hvor der efter Gudstjenesten serveres pandekager.
Det blev aftalt at de enkelte udvalg er velkomne til at skrive referat som kan sendes til
interesserede, eller evt. lægges ud på vores hjemmeside.
Tove efterspørger at referater fra vores menighedsrådsmøder lægges på IT-skrivebordet.
Thorben oplyste at der blev afholdt møde i bladudvalget den 10.01.17, og der er deadline den
20.01.2017.
Jannie oplyste at der afholdes bestyrelsesmøde i Kirkegårdsudvalget næste uge.
Jannie oplyste at der var fernisering fredag, den 13.01.2017. Der deltog 32 personer.

Punkt 35:

Orientering om honorarer:

Michael orienterede om honorarer som er aftalt og bevilget jf. budget 2017.

Punkt 36:

Valgudvalget skal vælge formand:

Tove valgt som formand.
Punkt 37:

Fordeling af udvalgsposter til diverse udvalg:

Der henvises til separat bilag. Øvrige valg / udvalg fremgår af særskilte punkter fra
menighedsrådsmødet den 23. november 2016.
Punkt 38:

Lån/leje af kirken ifølge medsendte mail:

Det blev aftalt at kirken udlånes en lørdag til Den Katolske kirke i Viborg, v/ Pastor Bernardo, i
forbindelse med ”første Kommunion”. Udlånes uden vederlag. Udlånes dog under forudsætning
af at der samtidig lejes/hyres en af vores medarbejdere. Kontaktperson eller formand aftaler
med Jonna/Frank, om de er interesserede. Ellers kontaktes vikar som er bekendt med kirken.
Såfremt aftalen falder på plads, vil der være lukket for kirkelige handlinger den lørdag.

Punkt 39:

Konfirmanders brug af fodtøj indendørs.

Det blev besluttet at det er den enkelte præst som tager stilling til om konfirmanderne skal tage
deres fodtøj af. For at tage det værste snavs blev det foreslået at indkøbe en ekstra måtte. Indkøb
af ekstra måtte bevilget.

Punkt 40:

Nedsættelse af udvalg til Kirkens 50 års jubilæum:

Udsat til næste mr. møde.

Punkt 41:

Evt.

Børneattester underskrevet. Flemming sørger for indsendelse.
Der blev udfyldt liste med hjælpere til kirkedagen lørdag den 28. januar 2017. Mødetid kl. 09.25.
Jørn uddelte bilaget ”Højmessens forløb i Vestervang”. Medlemmer bedes læse bilaget, så det kan
diskuteres på næste menighedsrådsmøde.

Punkt 42:

Lukket punkt:

Referent:

Flemming

