Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt onsdag den 23. maj 2018.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Tove Jensen, Klaus Mærkedahl, Jørn Mathiasen, Thorben
Koed Thomsen, Gerda Jespersen, Jannie Mølgaard, Erik Rasmussen, Jakob Blans, Else Kruse Schleef, Jørgen
Ehlers, Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Henning Østergaard, Trine Hostrup, Jørgen Holm.

Punkt 63:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Punkt 64:

Godkendelse af referat fra møde den 12. april 2018:

Godkendt

Punkt 65:
Nyt fra formanden:
Michael
orienterede om møde i Viborg Distriktsforening, afholdt den 25. april. Referat fra mødet fremsendt. Udflugt
arrangeret af Viborg Distriktsforening den 31. maj; her deltager Michael Hansen og frue.
Der har været afholdt synsforretning den 2. maj 2018. Udskrift fremsendt.
Trine har modtaget en forespørgsel fra en person som ønsker at komme i praktik som Ungdomspræst, i en
periode på tre måneder i 2019. Trine er positiv, så Vestervang Menighedsråd bakker op om projektet.
Vestervang Menighedsråd bliver ikke påført udgifter i forbindelse med praktikken.
I forbindelse med brandsyn den 1. maj 2018, har vi modtaget påbud om at der skal udfærdiges
pladsfordelingsplan i målestok forholdet 1:200. Frist til den 25. maj. Denne dato er udskudt, og vi er i fuld
gang med at udfærdige nødvendige tegninger.
Vi har modtaget indbydelse fra Danmarks-samfundet. Indbydelsen fremsendes til alle, sammen med
nærværende referat.
Kaj Christensen har fremsendt takkekort i forbindelse med opmærksomhed fra Vestervang Kirke til hans 85
års fødselsdag.
Punkt 66:
Status på indsættelse af ny præst:
Karen Stubkjær er
ansat og begynder sit embede i Vestervang Kirke den 1. juli 2018. Der er indsættelse den 24. juni 2018 med
efterfølgende velkomst reception. Det praktiske i den forbindelse aftales med Frank, kirketjener. Else og
Flemming sørger for annoncering.
I samme forbindelse blev det oplyst at Jørgen Holm har afskeds Gudstjeneste den 1. juli 2018, og der
afholdes afskeds reception i samme forbindelse.
Punkt 67:
Økonomi v/ Flemming.
Flemming omdelte
regnskab for perioden 01.01.2018 – 31.03.2018. Regnskabet viser et underskud på kr. 22.153,53. Der er
budgettet med et underskud på kr. 50.043,00. Grundet meget stram økonomi i 2017, var samtlige
beholdninger kørt i bund ultimo 2017, der er derfor foretaget en del indkøb i første kvartal 2018. Der er
desuden højt aktivitetsniveau i første kvartal. Regnskab første kvartal 2018 godkendt.
Regnskab første kvartal 2018 underskrevet af formand og kasserer. Flemming sørger for fremsendelse til
Viborg Domprovsti og vores revision.

Vi har modtaget et beløb fra Viborg Kommune vedr. lønrefusion for sygemeldt medarbejder. Beløbet er
modtaget i 2. kvartal.
Punkt 68:
Nyt fra præsterne:
Else vil snarest, i fællesskab med Karen Stubkjær, aftale fremtidig arbejdsfordeling mm.
Der er udarbejdet ny gudstjenesteliste med vores nye kollega, som lægges på hjemmeside mm. Rettet i
forhold til sognenyt, hvor der efter provstens ønske står Else på alle tjenester.
Konfirmationerne er veloverstået, der er kommet gode og positive tilbagemeldinger fra alle fire hold.
I forhold til næste konfirmand sæson, har Else forhandlet med konstitueret leder, og blot fået
hensigtserklæring på at vi fortsætter vores hidtidige aftale. Der tiltræder snart ny skoleleder, som
forhåbentlig bekræfter aftalen. A-afdelingen melder tilbage med stor tilfredshed med det tilbud der i år har
været fra Vestervang Kirke, og man ønsker det fortsætter.
Punkt 69:
Nyt fra kontaktperson:
Thorben orienterede om at Jonna, som er sygemeldt, i uge 19 var begyndt en stille opstart. Det er indtil
videre aftalt at Jonna arbejder 4 timer om ugen, fordelt på to timer tirsdag, og to timer torsdag. Der blev
afholdt møde den 1. maj 2018 med jobkonsulent fra Viborg Kommune. Jobkonsulenten blev vist rundt i
kirken for at få et indblik i Jonnas arbejdsområder og jobfunktioner. Jonna udtrykte tilfredshed med
forløbet af mødet. Der er aftalt nyt møde i juni måned. Thorben udtrykte håb om at jobkonsulenten viser
forståelse for at der er brug for en langsom opstart, og der ikke må forceres noget idet dette kan give
tilbageslag. Der blev, overfor jobkonsulenten, gjort opmærksom på § 56 reglen, som omhandler evt.
tilbagefald af sygdom.
Punkt 70:
Nyt fra kirkeværge:
Afbud fra Henning, så intet til dette punkt.
Punkt 71:
Nyt fra medarbejder repræsentant:
Jørgen kunne orientere om at kirketjener er på landskursus.
Punkt 72:
Nyt fra diverse udvalg:
Jørn og Jannie har været til møde i kirkegårdsudvalget. Vestervang Menighedsråd inviteres til rundvisning
på Viborg Kirkegård den 11. september 2018, kl. 17.00. Mere info senere.
Der har været planlægningsmøde i litteraturkredsen, Else leder kredsen foreløbig indtil nytår, datoer er
aftalt og lagt ind i Kaboo.
Jannie, kunstudvalget, orienterede om at billederne der hænger på vores gallerigang, tages ned den 4. juni
2018.
Punkt 73:
Opfølgnings debat efter maj samtaler med Viborg Domprovsti:
Enkelte medlemmer fra Vestervang Menighedsråd, der deltog i ”maj-samtalen” den 16. maj, fortalte om
deres oplevelse af hvordan mødet forløb. Det blev desuden debatteret hvordan fremtidige maj-samtaler
skal forløbe, og om proceduren evt. skal ændres.
Vestervang Menighedsråd har efterfølgende, til Viborg Domprovsti, afleveret ”redegørelse for ønske om
midler til budget 2019 ud over de 95 %”. Vi afventer tilbagemelding fra Viborg Domprovsti. Får vi vores
ønsker opfyldt budgetteres der med et nul-resultat.

Såfremt vi IKKE modtager vores ønskede beløb må (dele af) Vestervang Menighedsråd sammenkaldes for at
finde besparelser.
Såfremt vi modtager det ønskede beløb afleverer Flemming budget 2019 til Viborg Domprovsti, hvor der
budgetteres med et nul-resultat. Det afleverede budget 2019, skal herefter godkendes på det kommende
menighedsrådsmøde den 21. juni 2018 (budget 2019 skal afleveres senest den 15. juni 2018).
Dato for endeligt budgetsamrådsmøde er aftalt til den 28. august 2018.
Efterfølgende blev det aftalt at på menighedsrådsmødet i august måned skal der debatteres vedr. vores
annoncering.
Punkt 74:
Opfølgning på bemanding / tilrettelægning af gøglerfestival 3.6.2018: Else omdelte
program for gøglerdagen hvor der foregår mange spændende aktiviteter, i samarbejde med andre lokale
aktører. Har du mulighed for at hjælpe til på dagen, så ret henvendelse til Else. Mødetid kl. 8.30.
Punkt 75:
Data beskyttelsesforordningen 25.05.2018:
Der henvises til det fremsendte bilag. Der arbejdes på sagen, og vi mener vi har truffet de nødvendige
foranstaltninger. Det er desuden op til den enkelte at gennemgå procedurer og arbejdsrutiner og sikre sig,
at loven ikke overtrædes. Der kan opstå behov for at indkøbe skabe som kan låses.
Punkt 76:
Fastlæggelse af dato for frivillig fest:
Der blev udtrykt ønske om at ”Knirkerevyen” kommer og optræder til frivillig festen, og gerne en fredag i
november måned 2018. ”Knirkerevyen” kontaktes for at høre om de kan komme og optræde på en af de
ønskede datoer. Vi afventer svar, og der arbejdes videre når vi har modtaget svar fra ”Knirkerevyen”.
Punkt 77:
Behandlet.

Lukket punkt:

Punkt 78:

Evt.

Referent:

Flemming

