Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært Menighedsrådsmøde, afholdt torsdag, den 21. juni 2018.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Tove Jensen, Klaus Mærkedahl, Jørn Mathiasen, Gerda
Jespersen, Jannie Mølgaard, Erik Rasmussen, Jakob Blans, Henning Østergaard, Else Kruse Schleef,
Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Thorben Koed Thomsen, Jørgen Holm, Trine Hostrup, Jørgen Ehlers.

Punkt 79:

Godkendelse af dagsorden:

Punkt 80:

Godkendelse af referat fra MR møde den 23. maj 2018: Godkendt.

Punkt 81:
orienterede om:

Nyt fra formanden:

a)

Godkendt.

Michael

Vedr. møde i Distriktsforeningen, henvises til fremsendte referat.

b)
Søndag den 24. juni indsættes vores nye præst, Karen Stubkjær, med efterfølgende
velkomst-reception.
c)

Søndag den 1. juli er der afskedsreception for Jørgen Holm.

d)
Vedr. ”sommer nyhedsbrev” fra biskop Henrik Stubkjær, tages dette med som et særskilt
punkt på næste menighedsrådsmøde.
e)
Den 7. februar 2019 er der koncert med Shaka Loveless og Lars Lilholt. Koncerten arrangeres
i samarbejde med Copenhagen Music, og er uden økonomisk risiko for Vestervang Menighedsråd.
f)
Michael gjorde opmærksom på at medlemmer af Vestervang Menighedsråd er meget
velkomne til at komme med forslag til dagsorden, med emner udover de vanlige.
Punkt 82:
Økonomi, v/ Flemming:
Der er indkøbt 75
eksemplarer af ”100 nye salmer”, pris kr. 9.000,00. Vi har modtaget kr. 4.000,00 fra frokostudvalget til
dette, så vores reelle udgift er på kr. 5.000,00.
Vi har modtaget beløb fra Viborg Kommune, vedr. lønrefusion for sygemeldt medarbejder.
Vi har fra Viborg Domprovsti fået bevilget kr. 26.250,00 til udskiftning af ovenlysvinduer. Bevilget fra 5 %
midlerne.
Derudover er der fremsendt en ny ansøgning til Viborg Domprovsti om bevilling fra 5 % midlerne.
Ansøgningen skal dække engangsudgifter i forbindelse med ansættelse af ny præst.
Derudover ingen bemærkninger vedr. regnskabet for 2018. Til næste menighedsrådsmøde den 23. august
2018, fremlægges regnskab for første halvår 2018.
Punkt 83:
Budget 2019:
Flemming omdelte
enkelte sider fra budget 2019, og kommenterede udvalgte tal. Formand og kasserer har modtaget hele
budget 2019. Øvrige medlemmer af Vestervang Menighedsråd er velkomne til at få udleveret samme
materiale. Udover det bevilgede beløb søges der yderligere om beløb til: murerarbejde, malerarbejde,
uforudsete udgifter (vedr. forannævnte), kirketårn og ny havetraktor.

Budget 2019, afleveret, tidsstemplet: 21-06-2018, kl. 12.38 godkendt. Der budgetteres med et nulresultat. Separat referat underskrevet.
Punkt 84:
Nyt fra præsterne:
Else orienterede om
Niels Jørgen Nielsen har testamenteret et flygel til Vestervang Kirke. Flyglet er modtaget og placeret i den
store mødesal.
Der er fuld gang i årsplanlægningen, og der blev afholdt kalendermøde for alle medarbejdere den 21. juni
2018. Der har desuden været afholdt møde med Thomas Frank, Karen Stubkjær og Else Kruse Schleef, vedr.
arbejdsfordelingen fremover.
Vedr. juniorkonfirmander bliver der nu oprettet 3 hold, med en klasse ad gangen, hvilket således giver 3
afslutninger.
Vedr. konfirmand planlægningen:
a)
Der bliver lavet ”gammeldags” indskrivning, hvor forældrene og konfirmander kommer til
indskrivningen.
b)

Derudover arrangeres der en bedsteforældre-dag op til påske.

Vi glæder os til samarbejdet med den nye leder af Vestervang Skole. Else byder ham velkommen og tager
en uformel snak med ham.
Punkt 85:
Nyt fra kontaktperson.
Koed Thomsen, så intet til dette punkt.

Afbud fra Thorben

Punkt 86:
Nyt fra kirkeværge:
Henning Østergaard
orienterede om at der har været afholdt møde med håndværkere, og de har afgivet tilbud på malerarbejde
og murerarbejde (omtalt i punkt 83, budget 2019).
Tidligere bevilgede beløb, i indeværende år, vedr. reparation af tag, afdækning, udvendig maling mm,
sættes nu i værk og udføres når vejret tillader det.
Vi har modtaget tilbud om ny teleslynge, idet vores nuværende teleslynger ikke virker. Prisen bliver ca. kr.

15.000,00. Bevilget.
Punkt 87:
Nyt fra medarbejderrepræsentant:
Intet til dette punkt,
da der var afbud fra Jørgen Ehlers. Michael orienterede om at det har været på tale at arrangere en ekstra
koncert med Ida Coor, idet første koncert blev udsolgt meget hurtigt. Arrangørerne har meddelt at de ikke
ønsker at arrangere en ekstra koncert.
Punkt 88:
Nyt fra diverse udvalg:
Else orienterede om
at Viborg Menighedspleje ønsker (endnu) en præsterepræsentant fra Vestervang Menighedsråd. Vi mente
at Trine Hostrup var valgt som repræsentant for Vestervang, men det er ikke ført til notat i Viborg
Menighedspleje. Karen Stubkjær vil gerne repræsentere Vestervang og blev valgt.
Der efterspørges en folder vedr. julemarkedet. Markedsudvalget arbejder på sagen.
Jannie oplyste at sogneudflugt udvalget har været på ”prøve-udflugt”, vedr. udflugten til Ebeltoft den 26.
august. Der er bestilt en bus med plads til 54 personer. Der er p.t. tilmeldt 17 personer.

Gerda oplyste at Viborg Menighedspleje arbejder på evt. at skifte navn til: ”Kirkernes sociale arbejde”. Der
er udpeget ny koordinator, og der laves nye foldere. Der arbejdes desuden på at ændre vedtægterne.
Gerda afleverede både gamle vedtægter og forslag til nye vedtægter til Michael, som fremsender dem til
Vestervang Menighedsråd i forbindelse med at det kommer med som et særskilt punkt på næste
menighedsrådsmøde. Der er desuden valgt ny formand for Viborg Menighedspleje, og den nye formand er
kommet med mange nye og spændende initiativer og forslag.
Jørn Mathiasen orienterede om at der har været problemer med adgang til hjemmesiden og
kalendersystemet ”Kaboo”. Problemerne er nu løst.
Punkt 89:
Dato for frivillig fest fastlagt:
Else orienterede om
at festen for vores mange frivillige hjælpere er fastlagt til torsdag den 15. november 2018 kl. 18.30.
”Knirkerevyen” sørger for underholdningen. Udvalget arbejder videre på arrangementet.
Punkt 90:
Evaluering gøglerdag i ny udgave:
Else orienterede om
at der blev afholdt evalueringsmøde den 20. juni 2018. Arrangementet var flot besøgt med 216 besøgende,
og ca. 50 frivillige fik det hele til at fungere flot. Det lever flot op til menighedsrådet visioner om
samarbejde lokalt og diakonalt og tværkulturelt arbejde, at afholde dagen og samarbejde med
fællessekretatiat, integrationsmedarbejder, FDF, KFUM og KFUK og flere andre. Der blev talt om at udnytte
arealerne anderledes og evt. at inddrage p-pladsen. Det er vigtigt af VFF næste gang kommer ind på
pladsen og ikke afsondres fra de andre aktiviteter. Børne- og Unge udvalget bakker op om at gøglerdagen
også arrangeres i 2019, så Vestervang Menighedsråd giver sin tilslutning til at gøglerdagen arrangeres i
2019. Gøglerdagen næste år bliver formentlig den 26. maj 2019 eller 16. juni 2019. Der er brugt færre
penge end budgetteret.
Punkt 91:
Orientering fra Landsmødet.
Erik Rasmussen
orienterede om sin gode oplevelse i forbindelse med aftenandagten til Landsmødet. Prædikenen var
skrevet af Iben Tholstrup, og Erik læste den op for os. Mere end 500 deltog i landsmødet. ”Formandens
kommentarer til den folkekirkelige situation 2018” ligger på kordegnekontoret og kan læses af
interesserede. For øvrig information vedr. landsmødet henvises til IT skrivebordet.
Punkt 92:

Lukket punkt:

Punkt 93:
Evt.
om næste menighedsrådsmøde, den 23. august, og ønskede alle en god sommer.
Referent:

Flemming

Michael mindede

