Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt tirsdag den 27. november 2018.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Tove Jensen, Klaus Mærkedahl, Henning Østergaard,
Thorben Koed Thomsen, Jørn Mathiasen, Jannie Mølgaard, Gerda Jespersen, Jakob Blans, Erik Rasmussen,
Torben Kristensen (suppleant), Else Kruse Schleef, Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Karen Stubkjær, Trine Hostrup, Susanne Klausen.

Punkt 145:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

Punkt 146:

Godkendelse af referat fra MR møde den 24.10.2018:

Godkendt.

Punkt 147:
Nyt fra formanden:
Michael
orienterede om at Viborg Kammerkor afholder (jubilæums) koncert i Vestervang Kirke søndag den 2. dec.
2018, kl. 16.00. Der er efterfølgende reception i kirkens lokaler. Der gives en gave til Viborg Kammerkor i
anledning af deres jubilæum, i form af en gang gratis leje. Michael ordner det praktiske vedr. gaven.
En kirkegænger har udtrykt ønske om at bagdøren i kirkebygningen bliver låst op i forbindelse med
gudstjeneste. Der var enighed om at bakke op omkring dette ønske. Kirketjenerne sørger for at døren låses
op. Desuden bliver det annonceret i det kommende sognenyt.
Punkt 148:
Optagelse af suppleant til menighedsrådet.
Da Tove Jensen
fraflytter Vestervang Sogn, indtræder suppleanten Torben Kristensen i Vestervang Menighedsråd, efter
aftenens møde.
Punkt 149:

Valg af formand:

Forslag:

Michael.

Valgt:

Michael.

Punkt 150:

Valg af næstformand:

Forslag:
Torben Kristensen, Klaus Mærkedahl, Gerda Christensen, Jakob Blans og
Henning Østergaard. Klaus Mærkedahl og Henning Østergaard ønskede ikke at blive valgt som
næstformand.
Valgt:

Torben Kristensen.

Ved søndagens gudstjeneste orienteres der om valg af formand og næstformand.
Punkt 151:

Valgt af kirkeværge:

Valgt:

Henning.

Punkt 152:

Valg af kontaktperson:

Valgt:

Thorben.

Punkt 153:

Valg af kasserer:

Valgt:

Klaus.

Punkt 154:

Valg af sekretær:

Valgt:

Flemming.

Punkt 155:

Valg af byggesagkyndig:

Valgt:

Michael.

Valgt:

Else, Karen, Trine,

Punkt 156:
Valg af stående udvalg (kirkeudvalget):
Michael, Torben Kristensen.

Punkt 157:
Økonomi, v/ Flemming.
Vedr. regnskabet 2018,
orienterede Flemming om at der ikke er sket væsentlige ændringer, og økonomien uændret er stram. Det
forventes at til MR mødet den 15. januar 2019, kan gives en bredere orientering.
Vi har fra 5 % midlerne fået bevilget:
Kr. 37.500,00, til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med medarbejders sygdom. Beløbet er
endnu ikke modtaget.
Kr. 20.000,00 til specialkonfirmanderne. Vi modtager kr. 10.000 i 2018 og kr. 10.000 i 2019. Beløbet er
endnu ikke modtaget.
Kr. 19.000,00 til reparation af taget på præsteboligen. Arbejdet er endnu ikke udført, og beløbet derfor
endnu ikke modtaget.
Derudover modtager vi kr. 20.000 fra Viborg Domprovsti. Beløbet er rettelse af fejl opstået ved
fastlæggelse af endeligt budget 2018. Vi skal betale afdrag på vores lån i 2018 på kr. 1.577.036. Ved en fejl
indtastede Viborg Domprovsti kr. 1.557.036 i afdrag 2018. Det er denne difference på kr. 20.000 vi
modtager.
Derudover orienterede Flemming om at vi fra vores pengeinstitut har fået tilbudt et beløb på kr. 6.000,00
til kompensation for manglende forrentning af vores driftskonto i indeværende år. (se punkt 129 på MR
møde den 24.10.2018). Efter orientering til formand og kasserer blev det besluttet at takke ja tak til
tilbuddet, og beløbet krediteres vores konto. P.t. forrentes kontoen med 0 % i rente.
Vi har i 2018 modtaget kr. 110.500 (under ”anlægsbevillinger”). En del af dette beløb er bevilget til maling
mm. Dette arbejde kan først udføres i 2019. Flemming har været i dialog med revisionen, og revisionen
meddeler at det for god ordens skyld bør drøftes med Viborg Domprovsti om beløbet kan videreføres til
2019. Vi har fremsendt forespørgsel til Viborg Domprovsti vedr. dette, og afventer deres svar.
Vedr. regnskab 2017:

Viborg Domprovsti har godkendt vores regnskab for 2017. Provstiets

godkendelsesbrev omdelt. Separat referat underskrevet.
Vedr. budget 2019:
Vi har modtaget yderligere kr. 35.750,00 til murer- og malerarbejde. Bilag
omdelt. Endeligt budget 2019 afleveret igen, tidsstemplet 16-11-2018, 13:12. Der budgetteres stadig med
et nul-resultat. Separat referat underskrevet.
I forlængelse af debatten vedr. budget 2019, gjorde Flemming opmærksom på at der risiko for at udgiften
til varme i 2019, iflg. dagspressen, stiger med ca. 50 %. Vi følger varmeforbruget og følger op, og tager evt.
kontakt med Viborg Domprovsti, og evt. øvrige kirker, idet andre kirker formentlig har samme udfordring.
Michael gjorde opmærksom på at grundet vores stramme økonomi er det vigtigt at medarbejderne får
afholdt al deres ferie inden 1. maj. Samtlige medlemmer af Vestervang menighedsråd var enige om dette.
Punkt 158:
Nyt fra præsterne:
Else orienterede om
en vellykket juniorkonfirmand afslutning søndag den 18. november. Det fungerer optimalt med et hold ad
gangen, og samarbejdet med skolen fungerer godt.
Kirke og kulturmedarbejder og præster kommer med udspil til børnegudstjeneste og årshjul, mht kirkens
tilbud til børn, på næste menighedsrådsmøde.

Der er aftalt ”skumringshygge for besøgsvenner” tirsdag den 4. december kl. 16.00. Der søges
markedsudvalget om midler til juleblomsterhilsener, som uddeles i december måned.
Vi har modtaget mange ansøgninger om julehjælp. Vi har i år markant færre penge at uddele til
julehjælpen. Jakob gjorde opmærksom på at der er mulighed for at søge om midler til julehjælp hos
Markedsudvalget. Else søger derfor Markedsudvalget om midler til julehjælp.
Punkt 159:
intet til dette punkt.

Nyt fra kontaktperson:

Thorben havde

Punkt 160:
Nyt fra kirkeværge:
Henning
orienterede om at der er indhentet tilbud fra lokalt firma vedr. energiforbedringer. Der er meldt ud fra
Viborg Domprovsti at der er en pulje til energiforbedringer i 2018. Vi har derfor sendt en ansøgning til
Viborg Domprovsti, og afventer svar på vores ansøgning.
Henning har forgæves forsøgt at få kontakt med lokal håndværker i forbindelse med reparation af tag på
præstebolig.
Punkt 161:
Nyt fra medarbejderrepræsentant.
Klausen, så intet til dette punkt.

Afbud fra Susanne

Punkt 162:
Nyt fra kirke- og kulturmedarbejder:
Afbud fra Susanne
Klausen, så intet til dette punkt, men Michael rettede, efter anmodning fra Susanne, en stor tak til alle de
mange hjælpere der gjorde, at festen for frivillige blev så vellykket.
Punkt 163:
Nyt fra diverse udvalg:
Gerda orienterede
om at ”Kirkernes Sociale arbejde i Viborg”, i fællesskab med erhvervsdrivende i Viborg, afholder ”Jul i
fællesskab”, den 24. dec. kl. 18.00, i baptistkirken i Viborg. Tilmelding og yderligere info på tlf. 60 80 47 95.
Desuden orienterede Gerda om at ”Kirkernes Sociale arbejde i Viborg”, afholder generalforsamling den
26.02.2019.
Jakob, Markedsudvalget, orienterede om at der afholdes julemarked i kirkens lokaler lørdag den 1.
december. Julemarkedet begynder kl. 10.00. Der laves en liste med en oversigt over personer / firmaer som
har givet gaver til julemarkedet.
Der blev opfordret til at kordegnen, når der er nadver med druesaft, annoncerer: ”I dag er der druesaft”.
Tages til efterretning af kordegnen.
Punkt 164:
Evaluering frivilligfest:
God aften med god
mad (stor tilfredshed med at det var smørrebrød) og god underholdning. Stor tak til alle der hjalp, så det
blev en vellykket aften. Det blev debatteret om festen evt. skal afholdes hvert år.
Punkt 165:
Evt.:
gave fra Vestervang Menighedsråd, gave modtaget i anledning af deres guldbryllup.

Erik takkede for

Flemming orienterede om at der den 28. november kl. 19.30, på Viborg Bibliotek, og i samarbejde med
Viborg Bibliotek, afholdes koncert med ”Jazz på dansk”. Der er gratis adgang for medlemmer af Vestervang
Menighedsråd med ledsager, og medarbejdere med ledsager.

Michael takkede Tove for hendes store indsats i Vestervang Menighedsråd gennem de sidste 18 år og hun
modtog en lille gave.
Punkt 166:

Lukket punkt:

Referent:

Flemming

