Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt onsdag, den 11. oktober 2017.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Tove Jensen, Henning Østergaard, Jørn Mathiasen, Jannie Mølgaard, Gerda Jespersen, Jakob Blans,
Erik Rasmussen, Lene Toft Bundgaard, (suppleant), Torben Kristensen, (suppleant), Else Kruse Schleef, Maria Louise
Sønderby Andersen, Trine Hostrup, Jørgen Ehlers, Flemming Damgaard. Trine Hostrup forlod mødet, som aftalt, efter
punkt 145.
Afbud fra:		
Klaus Mærkedahl, Thorben Koed Thomsen.
Punkt 135:
		

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, det blev dog aftalt at punkt 145 behandles efter punkt 136.

Punkt 136:

Godkendelse af referat fra MR møde den 12.09.2017: Godkendt.

Punkt 137:
Nyt fra formanden:			
Michael orienterede om at:
a)
Vi har modtaget takkekort fra Ellen Jørgensen, som takkede for opmærksomhed i anledning af hendes runde
fødselsdag. ªb ) Vi har, fra biskop Henrik Stubkjær, modtaget invitation til Reformations gudstjeneste i Viborg Domkirke den 31. oktober kl. 17.00. Man sørger selv for tilmelding.
c)
Vi har modtaget en skrivelse fra stiftskonsulent Henning Thomsen, hvor der opfordres til 15 minutters ringning
i forbindelse med reformations Gudstjenesten den 31. oktober. Vestervang Menighedsråd er positivt indstillet og Michael kontakter kirketjenerne med anmodning om at de sørger for 15 minutters ringning med alle tre klokker, søndag,
den 31. oktober, med start kl. 18.00.
d)
Kirketjener Frank Christensen har 25 års jubilæum i Vestervang Kirke, den 1. november 2017. I den anledning
afholdes der reception den 5. november 2017, efter Gudstjenesten, hvor der bydes på et let traktement. Michael
aftaler det praktiske forløb med kirketjenerne. Michael kontakter Frank, om hvorvidt han ønsker omtale i Viborg Stifts
folkeblad.
e)
Vi har modtaget skriftlig bekræftelse vedr. koncerten med Hanne Boel, den 8. november 2017, kl. 20.00. Som
tidligere aftalt er der fribilletter til medlemmer af Vestervang Menighedsråd og ansatte ved Vestervang Kirke, begge
med ægtefælle.
f)
Udvalget, vedr. udlejning af lokaler, kommer med et oplæg til næste menighedsrådsmøde.
g)
Vi har modtaget opsigelse fra sognemedhjælper Margit Rossmeisl. Sognemedhjælperen ønsker sidste arbejdsdag 31.12.2017 og afholder herefter restferie. Margit opfordres til at skrive lidt i sognenyt, hvor der også i det kommende nummer skal laves plads til formandens tak, og omtale af afskedsreception. (Senere aftalt til søndag, den 17.
december 2017, 3. søndag i advent. Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af: Michael Hansen, Thorben
Koed Thomsen, Else Kruse Schleef og Jørgen Ehlers. Dette udvalg sørger for ansættelse af ny sognemedhjælper i henhold til gældende regler.
h)
Jørn Mathiasen modtog en gave i anledning af at hans firma har haft 60 års jubilæum.
Punkt 138:
Økonomi:
Regnskab for perioden 01.01.2017 – 30.09.2017 omdelt. Regnskabet viser et overskud på kr. 12.220,73. Flemming
kommenterede enkelte udvalgte nøgletal. Der er på årsbasis budgetteret med et overskud på kr. 50.000,00, og efter
3. kvartal er der således budgetteret med et overskud på kr. 37.500,00. Der mangler således kr. 25.280. Det skyldes
blandt andet at der har været ikke budgetterede udgifter på kr. 8.995,00 til Kaboo kalendersystem. Derudover har vi
betalt et større beløb til Viborg Fjernvarme end budgetteret. I 2017 har vi budgetteret med en varmebesparelse efter
investering i varmestyringsanlæg i 2015. Vi kan håbe på at resten af året bliver mildt, så vi får et beløb tilbage i varme. For at vi når det budgetterede overskud kræves det, at der spares mest muligt, og hvis muligt, at anskaffelser og
vedligeholdelse resten af året, udskydes til 2018.

Kvartalsrapport 01.01.2017 – 30.09.2017 godkendt og underskrevet af formand.
Kasserer underskriver senere.

Flemming sørger for indsendelse til Viborg Domprovsti og revisionen.
Der blev i samme forbindelse orienteret om at Vestervang Sogn, fra 5 % midlerne, ekstraordinært er blevet bevilget
kr. 20.000 til udskiftning af plader i loftet. Arbejdet er udført, og vi afventer den endelige regning.
Revisionen har fremsendt revisionsprotokollat vedr. regnskabet for 2016. Flemming orienterede om revisionens øvrige bemærkninger. Vestervang Menighedsråd tager revisionens bemærkninger til efterretning og indarbejder det i
2017 regnskabet.

Separat referat vedr. revisionsprotokollat af 19. september 2017, side 75-78, vedr. årsregnskabet for 2016
godkendt og underskrevet.

Flemming sørger for scanning og indlæsning.

Punkt 139:
Nyt fra præsterne:		
Else orienterede om at:
a)
Det fremsendte ”årshjul” er godkendt af Biskoppen.
b)
Konfirmand undervisningen er begyndt og det går fint. Der er konfirmand gospel Gudstjeneste den 12. oktober
2017, kl. 17.00, hvor alle er velkomne.
c)
Der blev den 12.10.2017 afholdt møde med Domprovst Bjarne Bæk Markussen, i forbindelse med dækning af
Gudstjenester i Vorde-Fiskbæk-Romlund Kirker, idet præsten i disse kirker, Eva-Marie Schulz har fået andet arbejde.
Maria og Else dækker vakancen sammen med Marianne Koch. Præsterne kontakter provst og biskop for en drøftelse
af præsteteamets sammensætning og samarbejdsaftalerne heri.
d)
Den 29.10.2017 er der BUSK Gudstjeneste, hvor der sendes invitationer til 5 års dåbsjubilarer. Derudover deltager FDF, konfirmanderne og børnekoret.
Punkt 140:
Nyt fra kontaktperson: 		
Thorben var fraværende, så på Thorbens vegne orienterede Michael om:
a)
Der blev afholdt møde d. 21.09.17, med deltagelse af kirketjenere, organist, sognemedhjælper og kordegn.
b)
Det blev anbefalet at det undersøges hvad det koster evt. at investere i en robot støvsuger.
c)
Der afholdes APV- og MUS-samtaler den 24. oktober 2017.
d)
Vedr. fotografering i kirken under Gudstjenesten: Det blev aftalt at personalet og præsterne kommer med et
udkast vedr. dette. Behandles på et kommende medarbejdermøde, og forelægges på et senere menighedsrådsmøde.
Punkt 141:
Nyt fra kirkeværge:
Henning orienterede om at arbejdet med at fastmontere lamperne i mødelokalet nu er tilendebragt. Vi venter på at
regningen dukker op. Der er fra Viborg Domprovsti bevilget kr. 20.000 fra 5 % midlerne, til dette arbejde.
Punkt 142:
Nyt fra medarbejderrepræsentant:
Jørgen Ehlers orienterede om at:
a)
børnekoret er startet, og der er meget stor tilslutning med 40-45 børn.
b)
Jubelkoret starter med at øve onsdag den 1. november 2017.
c)
Der har været afholdt møde i salmebogsudvalget. Der er enighed om at det er et stort ønske at Vestervang
Menighedsråd indkøber 75 eksemplarer af ”100 nye salmer” og 75 eksemplarer af ”kirkesangbogen”. Forventet udgift
ca. kr. 9.000 og kr. 18.000, i alt kr. 27.000,00. Vestervang Menighedsråd støtter udvalgets ønske og bevilger beløb til
indkøb når økonomien er til det. Forhåbentlig i løbet af 2018.
Punkt 143:
Nyt fra diverse udvalg:
Gerda Jespersen orienterede om at der den 1.11.2017 afholdes møde i Viborg Menighedspleje. På dagsorden er
blandt andet fordeling af julehjælp, samt snak om hvordan der kan skaffes midler.
Erik orienterede om at der har været afholdt møde i koordinationsudvalget og det blev besluttet at Henning Thomsen
holder 4 foredrag på følgende datoer i 2018: 17.01., 07.02., 28.02. og den 21.03. Overskriften er ”Den røde tråd”.
Jakob orienterede om en vellykket Sogneudflugt den 27. august. Trods flere rykkere mangler vi stadig en del regninger!
Else, mødestedsudvalget, orienterede om et vellykket og godt besøgt foredrag den 4. oktober 2017, med Massoud
Fouroozandeh, der fortalte om ”Den forbudte frelse”.
Punkt 144:
Viborg Stift, Visioner, visioner punkt 5, forvaltning:
1)
Hvad kan vi som menighedsråd gøre for at sogn, menighed og personale oplever åbenhed, gennemskuelighed
og ordentlighed i menighedsråd forvaltning af økonomi, bygninger og personale?
Der er tale om selvfølgeligheder, forvaltningslovens regler er gældende, og der er fuld åbenhed omkring regnskab,
budget, referater mm. Disse ting er offentligt tilgængelige.
2)
Hvad tænker vi som menighedsråd, at vi og kirkens personale kan få ud af en åben dialog om budgettet, bygningernes tilstand og tilstrækkelighed og personalets vilkår og normeringsramme?
Der er tale om en åben dialog om disse ting.
3)
Hvor langt vil vi som menighedsråd gå for at have åbenhed og dialog med kirkens personale, når det handler
om: Budget, bygninger samt personalets vilkår og normering?
Vi inddrager kirkens personale i disse ting, og opfordrer dem til at komme med gode forslag, og personalet tages med
på råd vedr. vedligeholdelse af bygninger mm.
4)
Hvordan kan vi inddrage medarbejdere og menighed?
Ved at opfordre medarbejdere og menighed til at komme med forslag og lytte til disse, og efterkomme forslagene i
det omfang det er muligt.
5)
Hvilke ændringer / tilføjelser har drøftelsen af spørgsmålene givet anledning til, og hvad er vores bud på en
vision.
Fastholdelse af åbenhed, gennemskuelighed og ordentlighed. Det er sådan Vestervang Menighedsråd forsøger at
gøre, og det ønsker vi at fastholde. Desuden henviser vi til vores visioner fremsendt tidligere på året.

Punkt 145:
Valg til Provsti udvalg: (Behandlet efter punkt 136).
Michael omdelte 12 stemmesedler. Der er 7 kandidater, og der skal vælges 6. 12 kuverter med stemmesedler indsamlet, og Michael sørger aflevering, indrapportering mm.
Punkt 146:
Evt.:
Flemming sendte en hilsen fra Berit, Viborg Domprovsti, som takkede Vestervang Menighedsråd for et godt samarbejde.
Referent: Flemming

