Vestervang menighedsråd.
Menighedsrådsmøde d. 23.8.2018 kl. 17.30
Tilstede: Michael Hansen, Jørn Mathiasen, Gerda Jespersen, Tove R. Jensen, Klaus
Mærkedahl, Erik Mols Rasmussen, Jakob Blans, Jannie Mølgaard, Susanne Klausen,
Henning Østergaard, Karen Neergaard Stubkjær, Else Kruse Schleef (ref) og
Flemming Damgaard (forlod mødet efter pkt. 97).
Afbud fra Trine Hostrup og Thorben Koed Thomsen.
Pkt 94 Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
95. Godkendelse af referat fra sidste møde 21.6.2018.
Godkendt.
96. Nyt fra formanden
Særlig velkomst til nye på menighedsrådsmøde: Karen Stubkjær og Susanne
Klausen.
Budgetsamråd d. 29.8. kl. 19.00 formanden tilmelder alle, der kan deltage herfra
sidste frist 24.8.
Postgennemgang, takkekort mm.
Herunder: ”Mød din nabo”. https://viborgstift.dk/stiftet/stiftsudvalg/oekumenimission-og-religionsmoede/moed-din-nabo
97 Økonomi v. Flemming.
Regnskab første halvår 2018 omdelt.
Regnskabet for første halvår 2018 viser et underskud på kr. 2.049,21. Der er
budgetteret med et underskud på kr. 50.043.
Flemming supplerede med oplysninger om:
Vi har ikke modtaget opkrævning for løn til Ungdomspræsten juni måned, og en
del andre regninger vedr. første halvår er først modtaget og betalt i juli måned.
Derudover er der i juli måned modtaget et beløb fra Viborg Kommune, refusion
vedr. sygemeldt medarbejder, vedr. første halvår 2018.
Korrigeret for disse beløb er underskuddet på ca. kr. 25.000,- hvilket
svarer til det budgetterede.
Derudover er der et økonomisk mellemværende med Viborg Domprovsti, i
forbindelse med kirke- og kulturmedarbejderen (tidligere 100 % stilling, nu 50 %
stilling). Der er aftalt møde med Thomas Frank i september måned. Jeg håber der
er en afklaring til MR mødet den 20. september.
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Der er udfordringer med det nye lønsystem i forbindelse med betaling af
tjenestemandspension. Der er i første halvår ikke opkrævet pension for vores to
tjenestemænd. For at give et retvisende billede af regnskabet er der derfor
oprettet en gældspost svarende til det skyldige pensionsbeløb. Problemet var
lovet løst ultimo juni, men det er ikke sket. Løncenter oplyser at der arbejdes på
sagen.

Regnskab for perioden 01.01.2018 – 30.06.2018 godkendt, og
underskrevet af Michael Hansen, formand, og Klaus Mærkedahl, kasserer. Flemming
sørger for indsendelse til Revisor og Viborg Domprovsti.
Derudover kan det oplyses at vi, fra 5 % midlerne, har fået bevilget beløb til
dækning af udgifter (EDB udstyr, kontorstol, hæve-sænke-bord, reoler mm) i
forbindelse med ansættelse af ny præst. Beløbet er dog endnu ikke modtaget.
Der er endeligt budgetsamrådsmøde (vedr. budget 2019) tirsdag, den 28. august
2018.
Kirkeministeriet har skiftet revisor, så vores revisor nu er PWC
(PricewaterhouseCooper). De har en afdeling i Skive.
I forbindelse med revisorskiftet skal Vestervang Menighedsråd underskrive en ny
standard erklæring (Der er formentlig for år tilbage underskrevet en tilsvarende
erklæring til vores tidligere revisor). Erklæringen beskriver ”Vilkår for
revisionsopgaven”:
Revisors opgaver og ansvar, Revisionens omfang og Menighedsrådets
opgaver og ansvar.
Erklæring underskrevet af Vestervang Menighedsråd, og eksemplarer
udleveret til medlemmerne af Vestervang Menighedsråd.
Flemming sørger for indsendelse til PWC.
98. Nyt fra præsterne
Konfirmandforberedelse går snart i gang med gammeldags indskrivning i næste
uge 7. x og y v. Karen og 7. z og A-klasse v. Else. Minikonfirmanderne inviteres en
klasse af gangen.
Fredag d. 25.8. afholdes møde med ny skoleleder for Vestervang Skole, vi ser
frem til et fortsat godt samarbejde.
Præsterne skiftes som udgangspunkt til alle opgaver, handlinger, gudstjenester,
udvalgsposter mm.
Else udarbejder ganske langsomt et register over vores frivillige, således at der er
en samlet oversigt, udvalget kan invitere ud fra til frivilligfest. I Forbindelse med
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den invitation orienteres alle frivillige om at vi passer på deres data. Og her beder
om en underskrift på at det er ok.
Præster og KK-medarbejder har været inviteret til indvielse af KFUM og K’s nye
gårdhave og overrakte i den forbindelse en gave fra kirken: ”Bibel historier, af Ida
Jessen og Hanne Bartholin”.
Karen siger tak for velkomst og føler sig godt hjemme i kirke og sogn.
Fra næste torsdag og kommende torsdage følger Karen et kursus i undervisning af
børn med særlige behov.
Præsentation af gå-ture fredags- morgener jf opslag i Sognenyt.
Karen spørger om der er interesse i en sognerejse evt sammen med et andet sogn.
Menighedsrådet opfordrer Karen til at arbejde videre med dette.
Tanker om det tværkulturelle. Vigtig opgave både for andre kristne og på tværs af
religioner. Der er aftalt møde med repræsentant fra fællessekretariatet og frivillig
fra ”tværkulturelle aftener” d. 24.8. Vi må tænke nyt. Karen bliver præst for den
kommende 9 læsninger på 9 sprog.
Karen har lyst til at arbejde med stillegudstjenester, i første omgang kobles der til
aftensang. Som fint går ind i tråden: stilhed, fordybelse, søgende mennesker,
sprogforskelle mm.
I forhold til Kirkerummet ønskes mere opmærksomhed omkring og synliggørelse af,
at kirken er åben og at der er mulighed for lystænding og at sidde omkring
lyskrybbe og kors. Evt. en praktisk aftale om at sidste mand låser? ønske om
indkøb af kort fra Kirkefondet – som tilbud om hjælp til fordybelse. Udenfor kunne
stå et sandwich skilt, der gør opmærksom på at kirken er åben.
I forhold til børn og uge. Har præster og kirke og kulturmedarbejder aftalt at
samarbejde omkring udviklingen af det. Præst er med til afslutning på holdene den
sidste gang og der udarbejdes to tilbud om børnegudstjenester to lørdage om
året, hvor babysalmesangs holdene inviteres efter de er afsluttede og videre frem.
Susanne supplerer med nyt fra kk-medarbejder:
Orientering om at Sol og Sommer forløb godt. Der har været afholdt
evalueringsmøde og der er udarbejdet regnskab, der kan ses v. henvendelse til
Susanne.
Susanne knytter til ved projektet ”Broder en linie fra din yndlingssalme” og har
aftalt at komme i syklubben, der kommer på mandag og præsentere tilbuddet. På
sigt kunne Susanne tænke sig det tværkulturelle tænkt sammen med et kreativt
tilbud. Derudover er der idéer om oplæsning for børn med dansk som 2. sprog.
Orientering om aftensang, MusiKirken mm.
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Ønske om at der er udarbejdet en månedsplan, som så kan hænge på den anden
side af sandwichskilt v. kirkedør, da kun ”huskendte” bruger kontordør.
Sandwichskilt og kort fra kirkefondet bevilget. Fremtidige dagsordener
tilføjes punktet : Nyt fra KK-medarbejder.
Pkt 99 Nyt fra kontaktperson.
Afbud.
Pkt 100 Nyt fra kirkeværge
Teleslynge i kirke og mødelokale er reparereret og justeret 15000 og nyt ledning /
headset til 5000, da ledning var knækket på den gamle.
Tilbud indhentet på nyt lydanlæg i mødelokaler – 54740 plus moms. det er ikke
budgetlagt, og hvis der bliver midler til det skal der indhentes flere tilbud.
Murer reparerer piller og gavl i flg. Bevilling.
Dør til kopirum skal justeret i flg. Brandsyn.
Energiscreening af kirke og præstebolig d.28.8. kl..9 i kirken og derefter i
præstebolig.
Der er ønske om knager til husets toiletter.
101 Nyt fra medarbejderrepræsentant
Medarbejderne har valgt Susanne Klausen som repræsentant.
102 Nyt fra diverse udvalg
Fra koordinationsudvalget
Foredrags række med Bjørn Rabjerg om K E Løgstrup 16.1. Vestervang 6.2.
sognegården v. domkirken. 27.2. Søndermarkskirken.
Udvalget for sogneudflugt er klar til tur med 40 tilmeldte. Der er i år købt
sandwich ind til frokosten.
Kirkegårdsudvalget (herfra Jørn og Jannie) har været på studietur til Brande og
set skovkirkegård. Der har været møde i bestyrelsen. På næste møde ønskes
drøftet Vestervang Kirkes retningslinier i forhold til kirkelige handlinger af ikke –
medlemmer.
Vestervang klub begynder 13.9.
Fernisering d. 7.9.
Alting har en tid d. 5.9.
Markedsudvalgsmøde på onsdag. Nu skal det store marked forberedes.
103 Opfølgning på frivillig fest d.15.11.
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Udvalget mødes snart.
104 Biskoppens sommernyhedsbrev
Menighedsrådet flytter gudstjenesten Kr. Himmelfart til kirkedagene i Herning så
der kan deltages fra Vestervang Kirke. Susanne ønsker at alle kor kan deltage i
øve-dage og den store fællesgudstjeneste.
Bus til transport af menigheden til kirkedage og udgifter i forbindelse
med korenes deltagelse bevilget.
Arbejdspapir med spørgsmål til rapport om gudstjeneste behandles på kommende
møder.
105 Behandling af navneændring
Fra Viborg Menighedspleje til Kirkens Sociale Arbejde i Viborg.
Menighedsrådet tilslutter sig ændringsforslaget.

106 Drøftelse af muligheder for ekstern hjælp til kommunikation
facebook mm.
Karen, Susanne og Else arbejder videre på at finde en til at hjælpe os. jf bevilling
hertil.

107 Behandling om modtaget ansøgning om leje af lokaler.
Formand og kirkeværge afholder møde med ansøger og kirketjenere.
108 Opfølgning på forsømte opgaver i årets løb.
Alle opfordres til at foreslå punkter til dagsorden, hvis der er noget der skal på
dagsordenen.
109 Lukket punkt
110 evt
Næste møde d. 20.9. kl. 17.30.
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