Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt torsdag, den 20. april, 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, Trine Hostrup, Jørgen Ehlers og Flemming Damgaard.

Punkt 71:
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden:

Punkt 72:

Godkendelse af referat fra MR møde den 16.03.2017:

Punkt 73:

Nyt fra formanden:

Godkendt.

Modtaget takkekort fra Flemming Nüchel som takker for opmærksomhed i anledning af hans og fruens 85
års fødselsdage.
Viborg Distriktsforening indbyder til udflugt torsdag, den 18. maj. Individuel tilmelding senest 8. maj 2017.
Der blev afholdt DAP kursus den 19. april 2017. Erik, Klaus, Gerda og Michael deltog. Dygtig og kompetent
underviser (Henrik Christoffersen), men med 80 deltagende kursister, gav kurset et meget begrænset
udbytte, grundet de (for) mange deltagere.
Kirkefondet inviterer til inspirationsaften, onsdag den 26. april kl. 17.30. Henning, Jørn M, Jakob, Gerda,
Erik og Margit deltager. Michael sørger for tilmelding og deltager evt. også selv.
Der afholdes stiftsmenighedsrådsstævne lørdag, den 20. maj 2017. Tilmelding til Flemming, senest den 28.
april. Flemming sørger efterfølgende for samlet tilmelding. Vestervang Menighedsråd betaler for deltagelse

Punkt 74:

Økonomi v/ Flemming:

Kvartalsrapport for perioden 01‐01‐2017 til 31‐03‐2017 omdelt, og Flemming kommenterede på udvalgte
nøgletal. Regnskabet viser et overskud på kr. 10.357,56. Der er på årsbasis budgetteret med et overskud på
kr. 50.000,00, så vi følger budgettet.
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 godkendt, og underskrevet af formand og kasserer. Flemming sørger
for indsendelse til Viborg Domprovsti og revisionen.
Oplæg til budget 2018: Flemming omdelte bilag hvoraf det fremgår hvilket beløb de enkelte udvalg har
kunnet budgettere med i 2016 og 2017. De enkelte udvalg bedes venligst, pr. mail til Flemming, og senest
den 27. april, sende udvalgets ønsker til budget 2018. Såfremt der ikke meldes tilbage, får udvalget, som
udgangspunkt, samme beløb stillet til rådighed som i 2017.

Den 3. maj 2017 kl. 13.30, afholdes der ”maj‐samtaler”, hvor menighedsrådet fremlægger målsætning for
budgetåret 2018. Et udvalg, bestående af: Michael, Klaus, Henning, Else og Flemming mødes og udarbejder
forslag til hvordan økonomien kan hænge sammen i 2018.

Punkt 75:

Nyt fra præsterne:

Maria orienterede om konfirmand udflugten til Aarhus den 20. april. Turen foregik med bus, 60
konfirmander deltog, der var en god stemning, og turen var gået rigtig godt. Konfirmation i Vestervang
Kirke den 12. maj og den 14. maj. Juniorkonfirmander har afsluttet sæsonen. Sæsonen er forløbet godt.
P
unkt 76:

Nyt fra kontaktperson:

Thorben orienterede om et godt møde med medarbejdere som blev afholdt den 28. marts.

Punkt 77:

Nyt fra kirkeværge:

Henning orienterede om at det nye anlæg vedr. klokke ringning er installeret, og det virker godt.
I forbindelse med det kommende provstesyn, orienteres bl. a. om at murværket krakelerer, og at vores
projector er forældet og stikket passer ikke.

Punkt 78:

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Intet nyt.

Punkt 79:

Nyt fra diverse udvalg:

Jannie, vedr. Viborg Kirkeradio: Der henvises til særskilt referat fra generalforsamling afholdt den 5. april
2017. Af referatet fremgår det at forsamlingen besluttede i enighed at nedlægge kirkeradioen. Formuen er
på kr. 201.509,10. Vestervang Menighedsråd anbefaler at formuen (eller en del heraf) gives til Viborg Stift,
”Stiftsudvalg for medier og kommunikation”. Flemming sørger for indsendelse af anbefaling, senest den 1.
maj 2017.
Jørn M og Jannie har deltaget i provstesyn på Viborg Kirkegård.
Gerda orienterede om at Markedsudvalget har afholdt møde, og alle poster er besat. Der blev på mødet
talt om evt. en gang ude i fremtiden at udvalget lægges ind under Vestervang Menighedsråd.
Det blev foreslået at ”Nørkleklubben” i fremtiden strikker / hækler dåbshåndklæder. Maria fortalte at det
praktiseres i Taarup Kvols med stor succes, hvor dåbshåndklæder modtages med stor glæde og
taknemmelighed. Der bevilges beløb til indkøb af garn. Gerda bringer forslaget videre på næste møde.
Jørn M, vedr. vores hjemmeside: Der er lidt udfordringer i forhold til ”Kaboo”, med arrangementer som
Flemming lægger ind i ”Kaboo”. Jørn og Flemming prøver i fællesskab at finde en løsning. Ellers fungerer
hjemmesiden fint. Kontakt gerne Jørn hvis du har ønsker eller kommentarer til hjemmesiden.

Erik fra koordinationsudvalget: Ønske om at kende datoerne for vores arrangementer, så de helst ikke
kolliderer med øvrige sognes arrangementer. Næste møde afholdes 10. maj.

Punkt 80:

Forslag til kollekt 2017:

Den foreslåede kollektliste følges, og suppleres med kollekt til fordel for FDF’s missionsprojekt, i november
måned, og der kun er en årlig kollekt til fordel for Folkekirkens Ungdomskor.

Punkt 81:

Vestervang Kirkes visioner og målsætninger for 2018:

Der henvises til fremsendte bilag. Tove roste i den forbindelse vedkommende som er ansvarlig for
udarbejdelsen af Vestervang Kirkes visioner 2018.

Punkt 82:

Provsti takster Lapidaruim:

Jørn omdelte bilag vedr. lapidarium. Bilaget, et svar til provstiet udfærdiget af Niels Kruse, kirkegårdsleder,
giver en meget udførlig beskrivelse vedr. provstiets udkast til provstitakster for Lapidarium. Vestervang
Menighedsråd giver Jørn og Jannie mandat til at ”gå videre med sagen” i kirkegårdsudvalget, og handle
bedst muligt på vores vegne.

Punkt 83:

Provstesyn Kirke og præstebolig:

Der afholdes provstesyn af kirke og præstebolig tirsdag, den 30. maj kl. 08.00. Der henvises til medsendte
bilag. Honorar efter gældende takster.

Punkt 84:

Evt.:

Intet til dette punkt.

Referent:

Flemming

