Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Henning Østergaard, Jørn Mathiasen, Klaus Mærkedahl, Tove
Jensen, Jakob Blans, Gerda Jespersen, Jannie Mølgaard, Erik Molls Rasmussen, Thorben Koed Thomsen, Else
Kruse Schleef, Margit Rossmeisl, Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Maria Louise Sønderby Andersen.

Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden:
punkt 24 ændres til ”valg til valgbestyrelse”, og ”evt” bliver punkt 25.

Fraværende: Trine Hostrup.
Godkendt med bemærkning om at

Punkt 2:
Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed: Tove, formand for
valgudvalget, orienterede om, at de nyvalgte medlemmer af Vestervang Menighedsråd alle er valgbare.
Punkt 3:
Underskrive erklæring (menighedsrådsløftet):
menighedsråd har nu underskrevet erklæring.
Punkt 4:
Kort præsentation af nye medlemmer:
menighedsråd gav en kort præsentation af sig selv.

Alle i det nye

Medlemmer af det nye

Michael, og de 5 nye medlemmer af Vestervang Menighedsråd deltog den 17.11.2016 i mødet ”Vær
forberedt til konstitueringen i menighedsrådet”, arrangeret af Viborg Distriktsforening. Fra den 29.11.2016
vil alle medlemmer have adgang til IT‐skrivebordet via E‐boks/nem ID.
Punkt 5:

Valg af formand:

Forslag:

Michael og en blank.

Valgt:

Michael med 9 stemmer.

Punkt 6:

Valg af næstformand:

Forslag:

Tove Jensen og Klaus Frøkjær Mærkedahl.

Valgt:

Tove med 8 stemmer.

Klaus fik 2 stemmer.

Punkt 7:

Valg af kirkeværge:

Henning.

Punkt 8:

Valg af kasserer:

Klaus.

Punkt 9:

Valg af sekretær:

Flemming.

Punkt 10:

Valg af kontaktperson:

Thorben.

Punkt 11:

Valg af bygningssagkyndig:

Michael.

Punkt 12:

Valg af underskriftberettiget:

Michael, Tove og Klaus.

Punkt 13:

Valg af stående udvalg (Kirkeudvalget)

Michael, Tove, Else, Maria, Trine.

Punkt 14:

Valg af præstegårdsudvalg:

Jørn og Jakob.

Punkt 15:
Valg af kirkegårdsudvalg:
indrapporterer resultatet til kirkegårdsudvalget.

En stemme blank.

Jannie og Jørn. Michael

Punkt 16:
Nyt fra præsterne:
Else ser frem til det fremtidige
samvirke mellem præster og menighedsråd omkring menighedens liv og vækst, vil bruge dette punkt på de
kommende møder til at belyse præstearbejdet i dagligdagen, og glæder sig til den gensidige drøftelse på de
kommende menighedsrådsmøder.
Punkt 17:
Nyt fra medarbejderrepræsentant:
På medarbejdernes vegne bød
Margit velkommen til de nye menighedsrådsmedlemmer, og gjorde opmærksom på at de er meget
velkomne til at spørge ind til medarbejdernes daglige arbejde.
Punkt 18:
Økonomi, v/ Flemming:
Flemming omdelte kopi af
regnskab 2016 til og med 3. kvartal til nyvalgte MR medlemmer. Det var samme orientering som på MR
mødet den 11. oktober 2016. Orienterede om at vi forventer at ende med et positivt resultat for 2016.
Orienterede derudover ganske kort om budget 2017.
Punkt 19:
Nyt fra diverse udvalg:
Else, bladudvalget: Bad de nye
medlemmer af menighedsrådet sende indlæg med præsentation af sig selv til brug for det kommende
sognenyt. Deadline 5. januar 2017. Næste møde i bladudvalget er den 10. januar 2017 kl. 10.30. Her er alle
velkomne til at deltage, for at finde ud af om det er et udvalg man kunne være interesseret i at deltage i.
Klaus, kunstudvalget: Fernisering d.13.01.17 kl. 16.00, i anledning af at Frantz Christian Hingelberg udstiller.
Punkt 20:
kirkekontoret fra uge 49.

Børneattester udfyldes på kontoret til underskrift: Klar til underskrift på

Punkt 21:

Planlægning, datoer for MR møder 2017: Disse datoer blev fastlagt:

Tirsdag den 17. januar,

Torsdag den 9. februar,

Torsdag den 16. marts,

Torsdag den 20. april,

Torsdag den 16. maj,

Onsdag den 14. juni,

Onsdag den 16. august,

Tirsdag den 12. september, Onsdag den 11. oktober

Tirsdag den 21. november.

Møderne starter kl. 18.00, og der er spisning kl. 17.30.

Punkt 22:
Der venter mange udvalgsposter til fordeling til næste MR møde: Medlemmer af forskellige
udvalg redegjorde kort for det respektive udvalg de er med i. Udvalgsposterne besættes til næste
menighedsrådsmøde.
Der blev talt om suppleanternes rolle, og det blev aftalt at der bliver sendt dagsorden og efterfølgende
referat til suppleanterne. Suppleanterne må selv byde ind, om de vil være med i nogle udvalg.
Punkt 23:
Kort orientering om kirkens 50 års jubilæum:
Vestervang Kirkes
50 års jubilæum i 2020, skal selvfølgelig markeres. Det blev aftalt at der til det kommende
menighedsrådsmøde nedsættes et udvalg som tager sig af det.
Punkt 24:

Valg til valgbestyrelse:

Punkt 25:

Evt.

Referent:

Flemming

Tove, Erik, Jakob.

