Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt onsdag den 14. marts 2018 kl. 17.30.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Tove Jensen, Henning Østergaard, Klaus Mærkedahl,
Thorben Koed Thomsen, Jakob Blans, Jørn Mathiasen, Jannie Mølgaard, Erik Rasmussen, Else Kruse Schleef,
Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Gerda Jespersen, Trine Hostrup, Jørgen Holm, Jørgen Ehlers.

Punkt 31:

Godkendelse af dagsorden:

Punkt 32:

Godkendelse af referat fra møde den 27. februar 2018: Godkendt.

Godkendt.

Punkt 33:
Nyt fra formanden:
Michael orienterede om
udfordringer i forbindelse med eventuel strejke / lock-out. Michael undersøger hvad Vestervang
Menighedsråd skal foretage sig i den forbindelse. Else Kruse Schleef, Jørgen Ehlers og Frank Christensen er
tjenestemandsansat og er derfor ikke omfattet af en eventuel strejke / lock-out.
Den 13. marts blev der blev holdt orienteringsmøde omkring den fælles kirkegård og den fælles kirkegårds
drift. Det oprindelige udkast er trukket tilbage, og der køres videre efter samme model som tidligere.
Der blev afholdt generalforsamling i Viborg Distriktsforening den 22. februar. Der henvises til det
fremsendte referat.
Der afholdes forberedende budgetsamrådsmøde den 20.03.2018. I mødet deltager: Michael, Klaus, Erik,
Else og Flemming. Flemming sørger for tilmelding.
Punkt 34:
Status på opslag og ansættelse af kirke/kulturmedarbejder: Der henvises til det fremsendte
bilag. Bilaget er fremsendt til Teologisk Pædagogisk Center. Vi mangler kvittering for modtagelsen. Michael
følger op på dette. Vi kan først ansætte vores nye kirke- og kulturmedarbejder når vi har modtaget
tilbagemelding. Ansættelsesdatoen er derfor stadig ukendt. Der fremsendes kopi at bilaget til
personalekonsulenten.
Punkt 35:
Status på opslag af præstestilling:
bilag. Opslås: 20.03.2018. Udløb: 09.04.2018.

Der henvises til det fremsendte

Punkt 36:
Økonomi v/ Flemming:
Flemming omdelte årsregnskab
2017 for Vestervang Sogns Menighedsråd. Regnskabet slutter med et overskud på kr. 5.954,16. Der var
budgetteret med et overskud på kr. 50.000,00. Udvalgte nøgletal kommenteret og forklaringer til
regnskabet gennemgået. Årsregnskab 2017, afleveret 14-03-2018 kl. 11.26 godkendt, og separat referat
underskrevet.
Ingen bemærkninger til økonomien i 2018. 1. kvartals regnskab 2018 gennemgås på MR mødet i april.
Vedr. budget 2019: Der afholdes forberedende budgetsamrådsmøde tirsdag den 20. marts 2018.
De enkelte udvalg bedes aflevere deres ønsker vedr. økonomien for 2019 til Flemming, inden
menighedsrådsmødet den 12. april 2018. Bilag vedr. udvalgenes budget for 2018 fremsendes sammen med
nærværende referat.
Punkt 37:
Nyt fra præsterne:
Else orienterede om at grundet
den stramme økonomi i 2017 er vores beholdninger af gaver til dåbsbørn, brudepar, konfirmander mm helt

i bund. Indkøb af gaver (som hidtil) til disse formål bevilget. Kirkefrokost på søndag, hvor der er
juniorkonfirmandafslutning er gratis for alle. Vestervang Menighedsråd betaler denne udgift. Bevilget.
Såfremt Vestervang Menighedsråd modtager donation til indkøb af salmebogstillæg, er det vort ønske at
der indkøbes yderligere eksemplarer så vi har et brugbart antal.
Jørn gjorde opmærksom på betingelserne vedr. ”Ophavsret – kirkens brug af billeder fra nettet”. Et enigt
menighedsråd besluttede at vi tilmelder os ordningen. Pris årligt kr. 3.100,00. Bevilget. Flemming sørger for
tilmelding.
Punkt 38:
Nyt fra kontaktperson:
Jørgen, Frank og Flemming den 13.03.2018:
a)
omfang.

Thorben afholdt møde med

Jonna er desværre stadig sygemeldt på ubestemt tid. Der indkaldes vikarer i fornødent

b)
Kr. 750,00 (pr. gang) til udvendig vinduespudsning bevilget. Forventes at være 4 gange årligt.
Der indhentes tilbud på indvendig vinduespudsning.
c)

Vedr. snerydning undersøges det om Viborg Kommune evt. vil påtage sig en del af opgaven.

d)

Thorben udleverede bilag til medarbejderne vedr. den nye ferielov.

e)
På et kommende erfamøde for kirketjenere vil det blive bragt på bane evt. at hjælpe
hinanden indbyrdes.
Punkt 39:
Nyt fra kirkeværge:
så vi kan komme i gang med diverse vedligeholdelsesopgaver mm.

Henning afventer forårets komme

Punkt 40:
punkt.

Afbud fra Jørgen, så intet til dette

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Punkt 41:
Nyt fra diverse udvalg:
Jannie fra kunstudvalget: Der er
fernisering fredag den 16. marts kl. 16.00. Jonna Pedersen bliver guide ved byvandringen den 13. april.
Derudover orienterede Jannie om at der ved indsamlingen søndag den 11. marts til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp blev indsamlet kr. 10.699,73. 13 af 27 ruter blev besat.
Else, mødestedsudvalget, orienterede om at der er aftalt kirkedag, lørdag, den 26. januar 2019. Der er
ønske om Herning drengekor og Preben Kock deltager. Der var opbakning til dette, så der arbejdes videre
med dette projekt. Bevilget. Der ønskes uændret budget i 2019 i forhold til 2018. Bevilget.
Vedr. børn- og unge udvalget: Der har været afholdt møde den 6. marts. Der henvises til det fremsendte
referat.
Else har været til møde vedr. gøglerdagen den 3. juni 2018. Der er lavet et spændende program, hvor
mange forskellige foreninger / klubber er involveret. Der er brug for hjælpere på denne dag, så hvis du har
mulighed for at hjælpe, så tilmeldt dig til Else.
Jørn orienterede om at vi skal finde en afløser til Sognenyt. Jørn vil gerne hjælpe afløseren i gang. Der
spares 4 timer ugentlig i forbindelse med ansættelse af ny kirke- og kulturmedarbejder (sparet i forhold til
kirkesanger stilling). Der ønskes derfor en medarbejder til at arbejde 4 timer ugentlig vedr. kommunikation

mm. Else taler med Thomas Frank om det er muligt. Der blev talt om evt. at medieskolen eller Det kirkelige
mediecenter kunne have interesse i arbejdet.
Punkt 42:
Kirkens visioner for 2019 med henvisning til kirke for alle: Der blev nedsat et udvalg
bestående af: Else, Susanne Klausen og Henning. Dette udvalg arbejder videre med vores visioner og
udarbejder nyt udkast til det kommende menighedsrådsmøde.
Punkt 43:
Ansøgning fra Vestervang Klub:
Henning orienterede kort om
Vestervang Klub økonomi og regnskab for 2016 / 2017, og redegjorde for baggrunden for ansøgningen – 50
års jubilæum i år. Kr. 5.000,00 bevilget. Else gjorde opmærksom på at dette beløb kunne tages fra
mødestedsudvalget, idet de har sparet i forhold til deres budget. Det blev desuden besluttet at Vestervang
Klub bliver taget med særskilt i budget 2019.
Punkt 44:
Regler / administration for kirkens uddeling af gaver / blomster: Michael afholder møde
med Margit som tidligere har administreret dette. Det forventes at Michael modtager en liste fra Margit,
med en oversigt over frivillige mm. Når vores nye præst og vores nye kirke- og kulturmedarbejder er ansat
laves der en aftale med dem, vedr. menighedsplejen i fremtiden.
Punkt 45:
Maj samtaler med provstiet:
Vi har booket tid: onsdag, den 16.
maj i tidsrummet fra kl. 13.00 til kl. 14.00. Michael sørger for tilmelding.
Punkt 46:

Evt.

Referent

Flemming

