Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt torsdag den 23. november 2017, kl. 18.00.
I mødet deltog:
Tove Jensen, Henning Østergaard, Klaus Mærkedahl, Thorben Koed Thomsen,
Jørn Mathiasen, Jannie Mølgaard, Gerda Jespersen, Jakob Blans, Erik Rasmussen, Torben Kristensen
(suppleant), Else Kruse Schleef, Flemming Damgaard.
Afbud fra:
Ehlers.

Michael Hansen, Maria Louise Sønderby Andersen, Trine Hostrup og Jørgen

Punkt 147:
Godkendelse af dagsorden:
den tilføjelse at punkt 169 først behandles på det kommende MR møde.

Godkendt, dog med

Punkt 148:

Godkendt.

Godkendelse af referat fra MR møde den 11.10.2017:

Punkt 149:
Nyt fra (næst) formanden:
I Michaels fravær
kunne Tove Jensen, næstformand, orientere om at vi har modtaget takkekort fra Frank og Maria. Begge
takkede for opmærksomhed fra Vestervang Menighedsråd, ved reception i forbindelse med Franks 25 års
jubilæum og Marias afskedsreception, idet Maria har fået nyt job i Ebeltoft.
Punkt 150:

Valg af formand:

Forslag:

Michael.

Valgt:

Michael.

Punkt 151:

Valg af næstformand:

Forslag:

Tove og Gerda.

Valgt:

Tove.

Punkt 152:

Valg af kirkeværge:

Valgt:

Henning.

Punkt 153:

Valg af kontaktperson:

Valgt:

Thorben.

Punkt 154:

Valg af kasserer:

Valgt:

Klaus.

Punkt 155:

Valg af sekretær:

Valgt:

Flemming.

Punkt 156:

Valg af byggesagkyndig:

Valgt:

Michael.

Punkt 157:
Valg af stående udvalg (kirkeudvalget):
Trine og Maria. Maria afløses af vores nye præst, når hun fratræder.

Valgt:

Tove, Michael, Else,

Punkt 158:
Økonomi.
er sket ændringer i forhold til tidligere udmeldinger.

Flemming orienterede om der ikke

Punkt 159:
Nyt fra præsterne:
Gudstjenesteliste gældende frem til og med 5. januar 2018.

Else omdelte ny aktuel

Der var afslutning for juniorkonfirmanderne (pigerne) i søndags. Nyt hold juniorkonfirmander (for
drengene) begynder i januar 2018.
Der laves samlet julehygge for alle konfirmanderne. Konfirmandundervisninger fortsætter i uge 5.

Konfirmanderne har i dag haft besøg af Det sociale netværks tilbud: ”Mind U”. En ung til ung-workshop,
hvor frivillige unge fra Det sociale Netværk fortalte om deres erfaringer med mental trivsel og sårbarhed.
Punkt 160:
Nyt fra kontaktperson:
Thorben orienterede om at der
den 24.10.2017 blev afholdt MUS samtaler og APV. Referat vedlægges.
Personalet har udtrykt bekymring i forbindelse med brugen af levende lys. Vi skal naturligvis overholde
instrukser fra brandmyndighederne, og der blev snakket om evt. indkøb af LED lys. Det er Vestervang
menighedsråds ønske at der er levende lys i siderne, og at børnekor og pigekor går med lys, der ikke er
levende, og holder sig i midtergangen, væk fra de levende lys i siderne. Der indkøbes led-lys til pigekoret.
Det blev besluttet at Thorben taler med personalet den 5. december vedr. dette.
Punkt 161:
Nyt fra kirkeværge:
Henning orienterede om vores
mange uforudsete udgifter til vedligeholdelse og anskaffelser, som hver for sig løber op i et forholdsvis
stort beløb.
Det ser ud til at vi får den forventede varmebesparelse. Der er p.t. en besparelse på 10 % på det ene
varmeanlæg og 16 % på det andet varmeanlæg. Efter investeringen i nyt varmestyringsanlæg i 2015, er det
godt at se at der tilsyneladende er den forventede varmebesparelse.
Punkt 162:
meldt afbud.

Nyt fra medarbejder repræsentant:

Punkt 163:

Nyt fra diverse udvalg:

Intet nyt, da Jørgen Ehlers havde

Jannie, kunstudvalget:
Jonna har trukket sig fra kunstudvalget, og da Maria stopper ved udgangen af
november måned, er der herefter kun Klaus Mærkedahl og Jannie tilbage i kunstudvalget. Vi afventer om
vores nye kirke- og kulturmedarbejder, og / eller vores nye præst er interesseret i at være med i
kunstudvalget. Derudover forespørges personer om de kunne være interesseret i at være med i udvalget.
Såfremt det ikke lykkes at finde interesserede vil Tove Jensen gerne hjælpe. Næste fernisering fredag, den
12. januar 2018 kl. 16.00.
Jannie, sogneudflugtsudvalget:
Flemming undersøger sagen.

Vi mangler stadig regning fra Ørslev Kloster. Jannie og

Gerda, Viborg Menighedspleje:

Der er uddelt julehjælp til de forskellige by sogne.

Markedsudvalget:
Markedsudvalget har ytret ønske om at få lov til at opstille en
montre, hvorfra de kan sælge deres ting. Vestervang Menighedsråd bakker op om dette ønske. Det
praktiske omkring dette aftales med kirketjenerne.
Gerda:
Der er strikket flotte dåbs servietter til udlevering i forbindelse
med dåb. Vestervang Menighedsråd er positiv omkring dette tiltag, så det træder i kraft allerede fra
førstkommende søndag, hvor der er dåb. Else aftaler det praktiske med kirketjenerne.
Punkt 164:
Viborg Stift, visioner.
Udkast udfærdiget af Else
godkendt. Visionerne lægges på vores hjemmeside, og Else sørger for fremsendelse til Viborg Domprovsti.
Punkt 165:

Udfordringer i f. m. ansættelse af ny kirke og kulturmedarbejder, herunder
kirkekontorets åbningstider:

Ansættelsesudvalget som består af Thorben, Jørgen Ehlers, Else og Michael orienterede om at der i

øjeblikket er modtaget 13 ansøgninger. Sidste frist for ansøgning er den 15.12.2017. Hele Vestervang
Menighedsråd får mulighed for at læse alle ansøgningerne.
Det blev samtidig besluttet at kordegnekontoret holder lukket på mandage fra den 1. januar 2018.
Susanne Klausen hjælper som vikar ved planlægning, undervisning af juniorkonfirmander, børnekor og
”Kom og syng med” i januar og februar, indtil der er fundet ny kirke og kulturmedarbejder.
Punkt 166:

Udfordringer i forbindelse med ny 60% præstestilling:

Karen Stubkjær afløser fra 1. december 2017 i Vorde, Fiskbæk og Romlund.
Menighedsrådet afventer nyt om strukturen i den nordlige del af provstiet. Vestervang menighedsråd
ønsker inden stillingsopslag en drøftelse med biskoppen om muligheden for at gøre stillingen mere
attraktiv for nye ansøgninger og for Vestervang sogn.
Det er vigtigt at Taarup Kvols orienteres om vores holdning.
Punkt 167:

Planlægning af datoer for menighedsrådsmøder i 2018: Disse datoer blev

fastlagt:
Tirsdag den 9. januar, tirsdag den 27. februar, onsdag den 14. marts, torsdag den 12. april, onsdag den
23. maj, torsdag den 21. juni, torsdag den 23. august, torsdag den 20. september, onsdag den 24.
oktober og tirsdag den 27. november.
Møderne begynder kl. 17.30, og der er spisning kl. 17.00.
Punkt 168:

Fotografering i kirken:

Det fremsendte udkast blev

godkendt med den tilføjelse at i nederste linje ændres ”Vestervang Kirkes ønske” til ”Vestervang
Menighedsråds ønske”. Retningslinjerne lamineres og hænges op et synligt sted, og udleveres diskret til
kirkegængere af kirketjener eller kordegn hvis retningslinjerne ikke overholdes. Træder i kraft fra 3.
december 2017.
Punkt 169:

Debat om lån / leje af lokaler i Vestervang: Behandles på kommende

menighedsrådsmøde, Gerda forespurgte dog om mulighed for at fejre guldbryllup den 29.12.2017, i kirkens
lokaler. Vestervang Menighedsråd er positiv indstillet. Det praktiske aftales med kirketjenerne.
Punkt 170:

Evt:

Tove viderebragte besked fra

kirkegænger(e) som undrede sig over korpigernes brug af mobiltelefon, når kirkegængerne gik ud af kirken.
Det blev aftalt at Thorben taler med Jørgen Ehlers om det.
Referent:

Flemming

