Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt torsdag den 20. september 2018.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Tove Jensen, Jørn Mathiasen, Gerda Jespersen, Klaus
Mærkedahl, Erik Rasmussen, Jakob Blans, Jannie Mølgaard, Henning Østergaard, Thorben Koed Thomsen,
Else Kruse Schleef, Karen Stubkjær, Susanne Klausen, Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Trine Hostrup.

Punkt 111:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

Punkt 112:

Godkendelse af referat fra MR møde den 23.08.2018:

Godkendt.

Punkt 113:
Nyt fra formanden:
bilag fra IT skrivebordet og orienterede om:
a)

Michael henviste til

Invitation fra Viborg Kirkegård, tilmelding via kirke kontoret.

b)
Vedr. nyt asfalt på Rismarken / Hirsevænget. Vestervang Menighedsråd er
som udgangspunkt indforstået med at betale hvad vi er forpligtiget til, men grundet stor usikkerhed om det
juridiske aspekt i sagen, søger vi om assistance hos juristen i Stiftet. Michael tager kontakt til juristen.
c)
tilmelding direkte til LMO.

”Invitation til fordybelsesaften for kirkekasser og menighedsråd” fra LMO. Evt.

d)

Maj samtaler er aftalt til torsdag den 9. maj 2019, kl. 16.00.

e)
DAP.

Jf. referat fra Distriktsforeningen indbydes der til kursus den 25.10.2018 vedr.

f)
Der er tidligere indkøbt 75 eksemplarer af salmebogstillægget ”100 salmer”.
Det er et ønske at der indkøbes yderligere 40 eksemplarer. Pris ca. kr. 4.800,00. Da Klaus Mærkedahl gjorde
opmærksom på at udsmykningsudvalget IKKE har brugt deres fulde bevilling i indeværende år, indkøbes der
40 eksemplarer. Flemming sørger for bestilling. Kr. 4.800,00 til indkøb bevilget.
Henning Østergaard gjorde opmærksom at med det store fremmøde der er i Vestervang Klub, mangler der
nogle gange højskole sangbøger.
Punkt 114:
Økonomi v/ Flemming.
Flemming
orienterede om at der ikke er nyt vedr. økonomien i 3. kvartal 2018. Der aflægges driftsregnskab for
perioden 01.01.2018 – 30.09.2018 ved det næste MR møde.
Revisionen har fremsendt revisionsprotokollat vedr. regnskabet for 2017. Revisionsprotokollatet udleveret
til alle, sammen med ”Den uafhængige revisors revisionspåtegning”. Flemming orienterede om revisionens
”Særlige forhold” (vedr. udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse). Vestervang Menighedsråd tager
revisionens bemærkninger til efterretning og indarbejder det i 2018 regnskabet. Revisionsprotokollat
underskrevet. Separat referat vedr. Revisionsprotokollat af 14. september 2018, side 8 – 16, vedr.
årsregnskabet for 2017 godkendt og underskrevet. Flemming sørger for scanning og indlæsning.
Vedr. revisionens øvrige (standard) bemærkninger orienterede Flemming om revisors holdning, men at det
er op til Vestervang Menighedsråd at tage stilling. Der var fuld enighed om at Vestervang Menighedsråd
kører uændret videre vedr. fuldmagtsforhold mm.

Flemming udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med vores nye revisor.
Michael og Flemming afholdt møde med Viborg Domprovsti 19. september 2018 vedr. tilbagebetaling af
beløb i forbindelse med ændring af kirke- og kulturmedarbejderens stilling (tidligere 100 % stilling, nu 50 %
stilling). Resultat foreligger ved det næste menighedsrådsmøde.
Der blev afholdt endeligt budgetsamrådsmøde vedr. budget 2019, den 28. august 2018. Vi har fået bevilget
yderligere kr. 35.750,00 til murer- og malerarbejde. Der budgetteres stadig med et nul-resultat. Endeligt
budget afleveres senere.
Punkt 115:
Nyt fra præsterne:
Karen orienterede
om at konfirmand undervisningen er begyndt. Der er tale om forholdsvis små hold, og det går fint. Desuden
er juniorkonfirmand undervisningen begyndt, og her er fin tilslutning.
Else er blevet gjort opmærksom på at vi har mulighed for, fra 5 % midlerne, at søge om kr. 10.000,00 til
indkøb af undervisningsmaterialer mm til A-klassen. Ansøgning fremsendes snarest til Viborg Domprovsti.
Else takkede for hjælpen i forbindelse med den vellykkede Høst Gudstjeneste. Den efterfølgende auktion
indbragte kr. 3.251,00, til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Når vi nærmer os høst Gudstjenesten næste år nedsættes der et udvalg som skal ordne det praktiske i
forbindelse med Gudstjenesten og auktionen.
Punkt 116:
Nyt fra kirke- og kulturmedarbejder:
Susanne
orienterede om at børnekoret begyndte den 13. september, og der er rigtig fin tilslutning.
Broderiprojektet er droppet på grund af for få interesserede.
Punkt 117:
Nyt fra kontaktperson:
Thorben
orienterede om at der den 18. september blev afholdt møde med jobkonsulent fra Viborg Kommune, vedr.
sygemeldt medarbejder. Det blev fastslået at refusionen fortsætter, men nedsættes i takt med at den
sygemeldte medarbejder langsomt sættes op i tid. Er nu på arbejde 11 timer om ugen. Ved det næste
møde, som afholdes den 23. oktober, drøftes det om antallet af timer som vores vikarafløser arbejder, skal
reguleres.
Punkt 118:
Nyt fra kirkeværge:
Henning
orienterede om at murer- og malerarbejdet vedr. vores stræberpiller er udført, og budgettet holder. Vi
mangler maling af det udvendige træværk. Maleren forventer at kunne lave dette arbejde snarest.
Punkt 119:
intet at berette.

Nyt fra medarbejder repræsentant:

Susanne havde

Punkt 120:
Nyt fra diverse udvalg:
Else orienterede om
arrangementet den 3.10.2018, hvor Elof Westergaard holder foredrag om ”Gudstjenestens sprog”.
Gerda, (Menighedsplejen) spurgte vedr. uddeling af julehjælp. Else og Karen orienterede om at de fordeler
og uddeler julehjælpen.
Henning orienterede om at sæsonens første arrangement for Vestervang Klub var flot besøgt med 71
deltagere. Der afholdes jubilæums- og medlemsfest torsdag den 11. oktober 2018, kl. 12.00.
Jannie fra udsmykningsudvalget orienterede om en vellykket fernisering den 7. september 2018, hvor der
deltog ca. 30 personer.

Else orienterede om at der i forbindelse med energi screeningen var konstateret problemer med taget på
præsteboligen. Problemet er midlertidigt løst, og der er, fra 5 % midlerne, ansøgt om beløb til permanent
løsning af problemet.
Punkt 121:
Opfølgning på ansøgning om leje af lokaler, jf. punkt 107 på seneste MR
møde: Foreningen som ansøgte om leje af lokaler har lejet sig ind andensteds. Sagen anses herefter for
afsluttet.
Punkt 122:
Biskoppens sommernyhedsbrev, jf. punkt 104 på seneste MR møde,
temadrøftelse, hvad er Gudstjenesten:
Karen henviste til de udsendte bilag, herunder ”Hvem
bestemmer? – samtaler om Gudstjenesteliv”. Den første rapport (om autorisation og frihed) af i alt tre
rapporter er udkommet. Karen henviste til ”Pixibog-udgaven af rapporten, der kan findes under linket i
biskoppens nyhedsbrev. Rådet tog hul på debatten. Der var en god og livlig og konstruktiv dialog om emnet
og der blev i grupper drøftet hvad der kendetegner en Gudstjeneste. Debatten om balancen mellem
autorisation og frihed fortsættes næste Menighedsrådsmøde.
Punkt 123:
Opfølgning på muligheder for extern hjælp til facebook mm, jf. punkt 106 på
seneste MR møde: To personer er blevet spurgt om de har mulighed for at hjælpe os vedr. kommunikation.
Ingen af de adspurgte havde mulighed for at hjælpe os, så der arbejdes videre på sagen. Er der nogle som
kender en person som kunne være interesseret så giv gerne besked til Else eller Karen.
Punkt 124:

Lukket punkt:

Punkt 125:

Evt.

Referent:

Flemming

Intet til dette punkt.

