Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært Menighedsrådsmøde, afholdt torsdag den 12. april 2018.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Tove Jensen, Henning Østergaard, Klaus Mærkedahl, Jørn
Mathiasen, Thorben Koed Thomsen, Gerda Jespersen, Jannie Mølgaard, Erik Rasmussen, Else Kruse Schleef,
Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Jakob Blans, Trine Hostrup, Jørgen Holm, Jørgen Ehlers.

Punkt 47:

Godkendelse af dagsorden:

Punkt 48:

Godkendelse af referat fra MR møde den 14. marts 2018:Godkendt.

Punkt 49:
Nyt fra formanden:
takker for økonomisk støtte jvf. punkt 43, på MR mødet den 14. marts 2018.

Godkendt.

Vestervang klub

Viborg Distriktsforening arrangerer udflugt til Mønsted Kalkgruber torsdag den 31. maj 2018, kl. 19.00, med
efterfølgende kaffe og kage på Mønsted Kro. Tilmelding inden den 17. maj 2018 til Michael eller Flemming.
Pris kr. 225 pr. deltager, betales af Vestervang Menighedsråd.
Punkt 50:
Status på ansættelse af kirke/kulturmedarbejder:
Susanne Klausen er
startet, men der mangler stadig udfærdigelse af ansættelseskontrakt. Er under udarbejdelse. Det forventes
at Susanne ansættes pr. 1. april 2018. Der afholdes velkomstreception i forbindelse med Gudstjenesten den
6. maj 2018. Tages med i ”meddelelser” de kommende to søndage. Der kommer desuden en notits i det
kommende sognenyt.
Punkt 51:
Status på opslag af præstestilling:
Michael og Thorben
har vist 9 (mulige) ansøgere rundt i Vestervang Kirke. Der afholdes orienteringsmøde i Vestervang Kirke
onsdag den 25. april 2018, kl. 14.30.
Punkt 52:
Økonomi ved Flemming:
Grundet problemer
med det nye lønsystem er der først den 12. april, åbnet for bogføring af lønninger. Det har derfor ikke
været muligt af afslutte første kvartals regnskab. Første kvartals regnskab forelægges til næste MR møde.
Der har været problemer med afleveringen af endeligt budget 2018. Det oprindelige budget 2018 er
afleveret og modtaget hos Viborg Domprovsti, men det endelige budget 2018, med ekstrabevillinger er
aldrig afleveret. Flemming har talt med sekretæren for Viborg Domprovsti, og det endelige budget er nu
afleveret. Endeligt budget 2018, udviser, uændret, et underskud på kr. 50.043, som skyldes en modregning
fra 2016. Uden denne modregning budgetteres der med et nul-resultat.

Budget 2018, tidsstemplet: 10.04.2018, Kl. 12.47, godkendt.
Separat referat vedr. dette godkendt og underskrevet.
Punkt 53:
Budget 2019, ved Flemming.
Vi har modtaget
første foreløbige udmelding vedr. budget 2019. Vi skal til maj-samtalerne argumentere for at få et forhøjet
beløb, så vi kan opretholde vores aktivitetsniveau, og opretholde ordentlig vedligeholdelse af vores
kirkebygning, Jf. visioner og målsætning for budget 2019. Flemming udarbejder udkast til budget 2019, til
drøftelse til kommende Menighedsrådsmøde.
I forbindelse med budget 2019 modregnes den ændrede (reducerede) lønudgift til vores nye kirke og
kulturmedarbejder. Tidligere var der tale om en 100 % stilling, nu er der tale om en 50 % stilling. Det er et

ønske at beløbene betales / modtages i det år det vedrører. Flemming kontakter Viborg Domprovsti for at
høre om der er mulighed for dette.
Punkt 54:
Modtaget donation, indkøb af salmebogstillæg og salmebogsvogn:
Kirkefrokostudvalget har tilbudt at donere et beløb til indkøb af salmebogstillæg. Stor tak til kirkefrokost
udvalget for donationen. Vestervang Menighedsråd ønsker at der forefindes 75 eksemplarer. Forventet
udgift til ekstra indkøb af salmebogstillæg: kr. 4.800,00. Bevilget.
Frank indhenter tilbud på evt. indkøb af ny salmebogsvogn.
Punkt 55:
Nyt fra præsterne:
Else: Der var konfirmand udflugt
til Aarhus den 4. april 2018. Alle havde en god dag. Der er konfirmand udflugt for A-klassen onsdag den 18.
april 2018. Turen går til Sortebrødre Kirke, med efterfølgende frokost på lokal restaurant.
Dagligdagen er præget af, at der mangles en ½ stilling, det er svært at nå alle ønskede besøg mv.
Præst og kirke- og kulturmedarbejder har fordelt opgaver mellem hinanden i forhold til at få foråret og
sommeren til at fungere i forhold til Gøglerfest, aften for besøgsvenner, ”Sol og Sommer” 1. – 3. august
2018, mv.
Der er ønske om at udarbejde et årshjul, hvor timeforbrug og opgaver fordeles i samarbejde med hinanden.
Dette kan først lade sig gøre, når der er ansat en præst mere.
Klaus gjorde opmærksom på at litteraturkredsen og debat-cafeen mangler en person som kan være
ansvarlig for disse arrangementer.
Menighedsrådet ønsker at den ledige præstestilling besættes hurtigst muligt.
Punkt 56:
Nyt fra kontaktperson:
stadig er sygemeldt. Vikarer indkaldes i fornødent omfang.

Thorben orienterede om at Jonna

I forbindelse med Jonnas sygemelding har vi modtaget brev fra Viborg Kommune som oplyser at en
beskæftigelsesfaglig medarbejder fra fastholdelsesteamet vil besøge arbejdspladsen for at gennemføre
første opfølgningssamtale. Vi afventer.
Punkt 57:
Nyt fra kirkeværge:
er utæt. Nødvendigt tiltag iværksættes.

Henning orienterede om at taget

Henning indhenter tilbud på evt. alternativ løsning i forbindelse med zinkafdækning. Det gøres for at finde
den bedst mulige harmoniske og arkitektoniske løsning. Henning og Michael arbejder videre på sagen.
Det er et ønske fra Vestervang Menighedsråd at der afholdes kirkesyn før maj-samtalen, således at
nødvendige renoveringer mm kan komme med i budgettet hurtigst muligt. Altså med i budget 2019.
Michael kontakter Frank for at aftale en dato for kirkesyn.
Punkt 58:

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Jørgen Ehlers havde meldt afbud.

Punkt 59:
Nyt fra diverse udvalg:
Kirkegårdsudvalget, Jørn og
Jannie: Der er aftalt rundvisning for menighedsrådene i ejerkredsen, på Viborg Kirkegård onsdag den 6. juni
2018, evt. mandag, den 4. juni 2018. Vi afventer endelig fastlæggelse af dato.
Gerda:
Der har været afholdt generalforsamling i Viborg Menighedspleje. Ny formand: Steen
Andreassen, ny næstformand: Bodil Abildgaard, kasserer: Lene Toft Bundgaard, sekretær: Trine Hostrup.

Gerda:
Der har været afholdt møde i koordinationsudvalget. Den samlede regning i forbindelse med
foredragene med Henning Thomsen blev på kr. 3.640,00, som deles mellem de 6 by sogne. Udgift for
Vestervang Sogn kr. 606,66. Bevilget.
Der forventes afholdt tre foredrag i foråret 2019 med Bjørn Rabjerg. Arrangement måske i Vestervang Kirke
den 6. februar 2019, men datoen er ikke helt sikker.
Jannie, kunstudvalget:

Guidet byvandring den 13. april 2018, kl. 15.00 med start v/ Domkirkepladsen.

Klaus understregede vigtigheden af at vi finder en ansvarlig for litteraturkredsen og debatcafeen. Vi
afventer ansættelse af ny præst.
Punkt 60:
Kirkens visioner for 2019:
Stor ros til udvalget bestående af
Else, Susanne og Henning, som har udarbejdet udkast til ”Visioner og målsætning for budget 2019”. Under
punkt 1.4 tilføjes kunstudvalgets arbejde. Else tilretter udkastet, og sender det revidere notat til
medlemmer af Vestervang Menighedsråd og Flemming, som sørger for indsendelse til Viborg Domprovsti.
Punkt 61:
Regler/administration for kirkens uddeling af gaver / blomster: Det blev
debatteret om det er hensigtsmæssigt at bruge tid på at administrere ordningen, med argumenter for og
imod. Der er enighed om målsætningen om at opmuntre og fastholde kirkens mange frivillige.
Menighedsrådet ønsker at der opbygges et kartotek / database over frivillige med kontaktoplysninger mm,
hvor man også kan se, hvilke udvalg / opgaver de frivillige er engageret i. Kartoteket skal løbende
vedligeholdes og kunne tilgås af præster, Kirke- og kulturmedarbejder, kordegn og menighedsråd.
Det skal fortsat prioriteres blomsterhilsen til frivillige i forbindelse med runde fødselsdage.
Besøgsvenner skal kunne hente midler til en blomsterhilsen, som de kan give dem de besøger ved juletid,
mærkedage og sygdom.
Derudover skal præster og kirke- og kulturmedarbejder, efter skøn, kunne tager blomsterhilsener med ud i
forbindelse med sygdom og sjælesorg.
Menighedsråd, medarbejdere og alle kirkens frivillige opfordres til at huske på hinanden og sende
påmindelser videre så ingen glemmes.
Ordningen finansieres gennem donerede midler fra indsamling og markedsudvalg. Pt. har Else en kasse,
hvor udgifter kan refunderes.
Hovedansvar for ordning og kartotek placeres når årshjul foreligger og opgaver fordeles mellem præster og
kirke- og kulturmedarbejder.
Punkt 61:
Maj samtaler:
Der er aftalt maj-samtaler den 16.
maj i tidsrummet kl. 13.00 – 14.00. Vi har tilmeldt 12 personer. Det viser sig at Tapdrup Menighedsråd har
tilmeldt sig på nøjagtigt samme tidspunkt. Michael undersøger sagen og vender tilbage.
Punkt 62:

Evt.:

Næste MR møde 23. maj 2018.

I forbindelse med Gudstjeneste den 10. maj 2018, som afholdes i Knudby Præstegård, blev det aftalt at
Flemming sørger for bestilling af bus.
Referent:

Flemming

