Vestervang Menighedsråd.

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt tirsdag, den 9. januar 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,
Jørgen Ehlers, Flemming Damgaard.
Punkt 4:

Godkendelse af dagsorden:					Godkendt.

Punkt 5:

Godkendelse af referat fra MR møde den 23.11.2017: Godkendt.

Punkt 6:

Nyt fra formanden:			
Michael takkede for genvalget som formand, og ønskede øvrige tillykke med valget.
Årbog fra Viborg Stift omdelt.
Takkekort fra Gerda og Kaj Jespersen som takkede for opmærksomhed i anledning af deres g u l d bryllup.
Der er aftalt koncert den 9. oktober 2018 kl. 20.00, med Ida Coor. Koncerten arrangeres i samarbejde
med De Jysk Fynske medier, under samme vilkår som tidligere afholdte koncerter. BEVILGET.
Der efterspørges hjælpere til kirkedagen den 27. januar. Liste rundsendt. Else sender skrivelse til VSF
med anmodning om omtale af kirkedagen.
Ros fra Michael til personalet for fin afvikling af alle arrangementerne i den meget travle julemåned.

Punkt 7:

Økonomi v/ Flemming:
Flemming orienterede kort om den økonomiske situation. Alle modtagne regninger vedr. 2017 er
betalt. Der mangler dog stadig regning vedr. december løn for Ungdomspræsten. Derudover mangler
vi slutafregninger vedr. forbrug af varme, el og vand. Vi slutter formentlig med et plus, men slet ikke i
størrelsesorden på kr. 50.000 som budgetteret. Flemming forventer at have regnskabet færdigt til det
kommende MR møde, den 27.02.2018.
Orienterede derudover om besøg af vores nye revisor den 12. december, og om at vi har fået nyt
lønsystem.

Punkt 8:

Nyt fra præsterne:
Else orienterede om: Arrangementerne i december måned er gået fint. Der evalueres på kommende
medarbejdermøde.
Susanne Klausen indkaldes som vikar efter behov indtil kirke- og kulturmedarbejder stillingen er
besat.
Juniorkonfirmander begynder denne uge, og der er tur til Aarhus teater for dem alle den 10. januar.
Konfirmanderne begynder igen i uge 5.
Der er konfirmand-event den 30. januar 2018. Har man lyst til at hjælpe kan man henvende sig til
Else.
Fra den 1. februar 2018, er der fundet en vikar afløser for 60 % stillingen som præst. Gældende indtil
den nye 100 % præst tiltræder.
Der blev uddelt julehjælp, og der var mange ansøgninger.
Trine orienterede om konfirmand-events som er fordelt over flere dage.
Arbejdsgruppen under Viborg Stift, sender senere invitation i forbindelse med afholdelse af ungdomskonference den 3. marts 2018.

Punkt 9:

Nyt fra kontaktperson:			
Thorben orienterede om at der den 12. januar 2018 afholdes møde med kirketjenerne. Formanden
deltager også i mødet.

Punkt 10:

Nyt fra kirkeværge:			
Henning orienterede om at kirketjenerne har udtrykt ønske om indkøb af en robotstøvsuger. Forventet pris ca. kr. 6.000 – 7.000. BEVILGET. Det undersøges senere vedr. evt. anskaffelse af robot
plæneklipper.

Punkt 11:

Nyt fra medarbejderrepræsentant:		
Jørgen Ehlers takkede på hele personalets vegne for julegaverne.
Susanne Klausen indkaldes som vikar afløser (se også under punkt 8).

Punkt 12:

Nyt fra diverse udvalg:			
Udvalgsposter 2018 besat. Den ajourførte liste vedlægges.
Der har været afholdt møde i Kirkegårdsudvalget (Jørn og Jannie). Kirkegårdsudvalget indkalder
senere til det årlige fællesmøde som afholdes den 13.03.2018. Her aftales fremtidig struktur vedr.
administration af midlerne.
Kunstudvalget (Jannie) orienterede om at der afholdes fernisering den 12. januar 2018.
Mødestedsudvalget (Else) orienterede om at vores filmaften den 7. februar 2018 desværre kolliderer
med et arrangement fra koordinationsudvalget. Vi fastholder dog vores filmaften på den fastsatte
dato.

Punkt 13:

Debat om lån / leje af lokaler i kirken. 		
Der henvises til det fremsendte bilag, udkast udarbejdet af Michael, Henning, Klaus, Jonna og Frank.
Udkastet blev tilrettet, og bilaget eftersendes senere.

Punkt 14:

Opfølgning på udfordringer med kirke- og kulturmedarbejder / Præstestilling. Der er afsendt orientering til samtlige ansøgere til kirke- og kulturmedarbejder stillingen. Orientering som omhandler de
ændrede vilkår (50 % stilling). Vi har modtaget bekræftelse fra Viborg Domprovsti som bakker op
om ændringen. Stillingen slås op på ny, i henhold til gældende regler. Ansættelsesudvalget suppleres
med Henning Østergaard, og de fortsætter deres gode arbejde. Der søges om assistance fra personalekonsulenten i det omfang der er brug for det.
Vedr. præstestillingen: Der henvises til vedhæftede bilag.

Punkt 15:

Evaluering levende lys og kunstige træer i kirken.
Der var stor tilfredshed med den (meget hurtige) beslutning om indkøb af kunstige juletræer mm.
Dette medførte tilfredse medarbejdere og stor besparelse af vikartimer.
Menighedsrådet vil gerne orienteres løbende om medarbejdernes arbejdsmiljømæssige udfordringer,
så alle har kendskab til udfordringer og problemstillinger.

Punkt 16:

Ansøgning fra varmestuen:
Der blev bevilget kr. 1.000 til indkøb af spisebilletter til varmestuen.

Punkt 17:

Evt. 				
Der blev udtrykt ønske om tage en god afsked med Taarup Kvols Menighedsråd. Der har været et
godt og konstruktivt samarbejde gennem mange år, som nu ophører i forbindelse den ændrede præstebemanding. Der var bred enighed om stadig at tage til Gudstjenesten i Taarup Kvols, som afholdes
Kr. Himmelfartsdag. Michael kontakter formanden for Taarup Kvols Menighedsråd, for at aftale
nærmere.
Jannie spurgte til invitation fra Viborg Domprovsti og Viborg Østre Provsti vedr. inspirationsmøde
den 16. januar 2018 om „fællesforståelse og psykisk arbejdsmiljø“. Michael kunne fortælle, at der er
7, som har tilmeldt sig. De 7 tilmeldte har fået bekræftelse fra Michael på mail.
Else kunne orientere om at Gudstjenesten den 11. marts 2018 bliver holdt som en ungdoms- og familiegudstjeneste, som appellerer til indsamlere i alle aldre. Trine er ansvarlig for gudstjenesten.

Referent:

Flemming

