Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt tirsdag, den 27. februar 2018, kl. 17.30.
I mødet deltog: Michael Hansen, Tove Jensen, Henning Østergaard, Klaus Mærkedahl, Jørn Mathiasen,
Thorben Koed Thomsen, Jannie Mølgaard, Gerda Jespersen, Jakob Blans, Erik Rasmussen, Else Kruse
Schleef, Trine Hostrup, Flemming Damgaard.
Afbud fra: Jørgen Ehlers. Fraværende: Jørgen Holm.
Punkt 18:
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, dog med den ændring at punkt 20, (lukket punkt) behandling af ansøgninger til 50 % stilling som
kirke- og kulturmedarbejder, behandles som dagens sidste punkt, altså efter punkt 30, evt.
Punkt 19:

Godkendelse af referat fra møde den 9. januar 2018:

Godkendt.

Punkt 21:

Nyt fra formanden:

Michael orienterede om:

a)

Der er ansat ny provstisekretrær, Annette Faarbæk Lilleør.

b)

Der er indkaldt til budgetsamrådsmøde, tirsdag den 20. marts kl. 19.00.

c)
Vi har modtaget en ansøgning fra Vestervang Klub, som ansøger i anledning af deres 50 års
jubilæum. Ansøgningen behandles på et kommende menighedsrådsmøde.
d)
Viborg Kirkegårdsbestyrelse indbyder til fællesmøde med orientering om kirkegårdens drift
og økonomi, tirsdag, den 13. marts kl. 19.00 i Sorte Brødre Hus. Jørn Mathiasen opfordrer til at flest muligt
fra Vestervang Menighedsråd deltager. Tilmelding senest den 7. marts direkte til kirkegårdskontoret.
e)
Formanden har i fortrolig postkassen modtaget orientering fra Biskop Henrik Stubkjær om
planen for opslag af den ledige præstestilling. Opslag fra 21.03.2018, og ansøgningsfrist den 09.04.2018.
Michael kontakter Henrik Stubkjær og orienterer om at vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt.
Menighedsrådet fastholder den stillingsbeskrivelse, der blev udarbejdet på menighedsrådsmødet i januar.
f)

Udvalget vedr. fest for frivillige, afventer ansættelse af ny kirke- og kulturmedarbejder.

Punkt 22:

Økonomi v/ Flemming:

Flemming omdelte kvartalsrapport for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017, samt bilag med uddybende
forklaring til regnskabet. Det formodes at alle regninger vedr. 2017 er modtaget. Regnskabet viser et
overskud på kr. 5.843,89. Der var budgetteret med et overskud på kr. 50.000,00. Flemming arbejder videre
med regnskabet og der kan forekomme enkelte omposteringer. Men formentlig ikke noget som ændrer
slutresultatet. Det blev aftalt at Henning, Else og Flemming arbejder videre med formuleringen af udkastet
med forklaring til regnskabet. Det reviderede udkast fremsendes herefter til samtlige medlemmer af
Vestervang Menighedsråd til godkendelse. Det afleverede regnskab, med forklaringer til regnskabet, skal
herefter godkendes på det kommende MR møde.
Punkt 23:

Nyt fra præsterne:

Trine orienterede om risikoen for evt. lock-out / strejke i forbindelse med de strandede
overenskomstforhandlinger.
Else orienterede om at vi har haft få dødsfald, hvilket har betydet at dagligdagen har kunnet fungere
nogenlunde på trods af underbemanding. Marianne Koch har dækket uge 7 og Trine har velvilligt taget

gudstjenester på forskud. Og Susanne Klausen yder vikarhjælp til minikonfirmander, der er kun én præst på
(Else). Uanset at der bliver ansat en halvtids Kirke- og kulturmedarbejder så er der først ordentlig dækning
når vi får ansat den hele anden præst, som er en del af aftalen med provst og biskop.
Else har fået et 3. konfirmationshold, A klassen, der begynder onsdag, den 28. februar.
Vi har haft mange dåb, og der også anmeldt mange dåb i foråret.
Der er aftalt juniorkonfirmandafslutning den 18. marts.
Der er aftalt konfirmandudflugt den 4. april 2018. Klaus Mærkedahl hjælper præsterne. Konfirmandudflugt
for A-klassen onsdag, den 14. marts 2018.
Punkt 24:
Nyt fra kontaktperson:
Thorben orienterede om at Jonna er sygemeldt yderligere mindst 14 dage. Thorben har afholdt møde med
Frank vedr. de udfordringer der er i forbindelse med Jonnas sygemelding. Der er fundet en løsning, og der
indkaldes vikarafløsning i fornødent omfang. Thorben afholder møde med medarbejderne den 13. marts kl.
10.00.
Viborg Distriktsforening har indbudt alle medarbejdere til kurset: ”At møde mennesker med respekt og
omsorg”, torsdag, den 5. april. Tilmeldingsfrist 23. marts, og medarbejderne sørger selv for tilmelding.
Punkt 25:
Nyt fra kirkeværge:
Henning orienterede om at varmestyringen har drillet. Det er formentlig et modul som skal udskiftes,
formentlig en beskeden udgift. Orienterede desuden om udviklingen i varmeregnskabet for perioden 2015
– 2016 – 2017, hvor der er tale om en positiv udvikling efter investering i varmestyringsanlæg. Der er dog
udgifter i forbindelse med nedkøling. Derudover er der stadig tvivl om udgifterne i forbindelse med
varmeboringen i Kvols.
Punkt 26:

Nyt fra medarbejderrepræsentant:
Intet til dette punkt, da Jørgen Ehlers havde meldt afbud.

Punkt 27:
Nyt fra diverse udvalg:
Klaus, kunstudvalget: Kunstudvalget har modtaget mange malerier / billeder som ophænges på
gallerigangen i marts og nogle måneder frem. Der er fernisering fredag, den 16. marts kl. 16.00. Fredag, den
13. april er der byvandring til nogle af de steder som billederne / malerierne viser.
Viborg Fotodage lejer evt. gallerigangen 14 dage i maj 2018.
Jannie: Børne Fastelavnsgudstjenesten den 10. februar var yderst vellykket, men grundet det meget kolde
vejr var tøndeslagningen en meget kold fornøjelse. Informationen gives videre til Børn- og Unge udvalget,
som evaluerer, og tager stilling til om tøndeslagningen evt. skal flyttes indendørs i kælderen.
Jannie, indsamlingsudvalget:
Der er indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp søndag, den 11. marts. Der er 27 ruter som
ønskes besat, p.t. har vi kun 12 indsamlere. Else spørger konfirmanderne.
Derudover blev der orienteret om ”MUSIK OG TRO”. Der blev fra Viborg Domprovsti bevilget et beløb i
2017, dette beløb er videreført til 2018. Der afholdes 3 koncerter, hvoraf den ene er i Vestervang Kirke den
17. maj 2018. Denne koncert er uden udgifter for Vestervang Kirke.

Else orienterede om at en ung mand uopfordret havde spurgt om han måtte komme og fortælle om sine
oplevelser i forbindelse med at han havde arbejdet på et børnehjem i Afrika. Else takkede ja tak, så der var
/ er foredrag for konfirmanderne 27. februar og 1. marts.
Mødestedsudvalget: Udvalget er i fuld gang med at planlægge kommende sæsons program.
Punkt 28:
Annoncering, oplysning om gældende aftale og frister:
Flemming sørger for, med hjælp fra Jørn Mathiasen, at indsende anmodning om annoncering i VSF og
Ugeavisen. Flemming får oplysningerne fra Sognenyt. Ønskes yderligere annoncering eller evt. ændring i
forhold til omtalen i Sognenyt orienteres Flemming. Deadline er den 20. i måneden, for annonceringen den
kommende måned. Der blev debatteres om effekten af annonceringen, og om der skulle skæres på
annonceringen for at spare penge.
Bred enighed om oprettelse på Facebook hvor arrangementerne omtales. Måske aktuelt for vores
kommende kirke- og kulturmedarbejder.
Punkt 29:
Gøglerdag og fritidsfest:
Den 3. juni 2018 fra klokken 11.00 (efter Gudstjenesten kl. 10.00) er der gøglerdag og fritidsfest på plænen.
Fritidsfesten / gøglerdagen arrangeres i samarbejde med: Boligselskabernes Fællessekretariat, KFUM og
KFUK, FDF, Klub Vest, VFF, SFO, Floorball Klub, Skytteforeningen, Vestbadet og Vestervang Kirke. Udgifterne
fordeles efter aftale. Vestervang Menighedsråd anbefaler at arbejde videre med projektet.
Der har været en forespørgsel om direkte adgang fra plænen til området på den anden side af hækken. Det
skulle ske ved at fjerne en del af hækken. Vestervang Menighedsråd fastholder at der IKKE skal fjernes
noget af hækken.
Punkt 30:
Evt.
bFlemming omdelte orientering / indbydelse fra Viborg Internationale Kirkemusik Festival. Tilbagemelding /
tilmelding individuelt.
Else orienterede om at der er udfordringer i forhold til Kirkebilen, som skal bringe kirkegængere til
Gudstjenesten i Vestervang Kirke søndag morgen. Udfordringen gælder alle by sogne i Viborg. Flemming
tager problematikken med til det kommende kordegne erfa møde, og punktet behandles særskilt på et
kommende Menighedsrådsmøde.
Punkt 20:

Behandling af ansøgninger til 50 % stilling som kirke- og kulturmedarbejder: Lukket punkt.

Referent:

Flemming.

