Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt tirsdag den 15. januar 2019.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Torben Kristensen, Klaus Mærkedahl, Thorben Koed
Thomsen, Henning Østergaard, Erik Rasmussen, Jakob Blans, Jørn Mathiasen, Jannie Mølgaard, Gerda
Jespersen, Else Kruse Schleef, Karen Stubkjær, Susanne Klausen, Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Trine Hostrup.

Punkt 1:

Godkendelse af dagsorden:

Punkt 2:
Godkendelse af referat fr MR møde den 27.11.2018:
bemærkning om at vedr. punkt 150, skal der stå Gerda Jespersen.

Godkendt.
Godkendt med

Punkt 3:
Nyt fra formanden:
Michael
orienterede om at vi har modtaget referat fra møde i Viborg Distriktsforening, afholdt den 21.11.2018. Af
referatet fremgår det at der afholdes kursus for medlemmer af menighedsråd samt kirke- og
graverpersonale. Michael sender indbydelse vedr. dette kursus til medarbejderne, og man sørger selv for
tilmelding.
Der afholdes generalforsamling i Viborg Distriktsforening den 28.02.2019 kl. 19.00, i Vestervang Kirke.
Punkt 4:
Økonomi, v/ Flemming:
Flemming arbejder
fortsat med 2018 regnskabet, men der mangler en del regninger / slutopgørelser. Det er derfor for tidligt at
sige noget definitivt om 2018 regnskabet. Men med mindre der dukker noget uforudset op, holder vi os
indenfor budgettet, plus / minus ca. kr. 10.000. Det forventes at det endelige regnskab for 2018 vil foreligge
til det næste MR møde, den 27. februar.
Flemming udtrykte ønske om at der det næste MR møde afsættes tid til:
Gennemgang af regnskab 2018, forberedelse til budget 2020, herunder at samtlige udvalg har afleveret
deres budgetønsker for 2020.
Til mødet tages en drøftelse vedr. mulige besparelser for 2019, idet vi allerede på nuværende tidspunkt ved
at varmeudgiften stiger voldsomt, samt der er bevilget lønstigninger, gældende fra 01.01.2019.
Flemming udarbejder, i samarbejde med formand og kasserer, skrivelse til Viborg Domprovsti hvori vi gør
opmærksom på den økonomiske udfordring vi allerede nu har vedr. 2019, set i lyset af den voldsomme
stigning i fjernvarmeudgiften. Oktober 2018 betalte vi kr. 17.530 i a’conto varme, raten i januar 2019 var
sat op til kr. 27.820, en stigning på kr. 10.290. Vi betaler årligt 6 rater.
I fortsættelse af punkt 157 på menighedsrådet afholdt den 27. november 2018, gjorde Michael
opmærksom at han skriftligt orienterer alle medarbejdere om at al ferie skal være afholdt inden den 1. maj.
Punkt 5:
Nyt fra præsterne:
egne og kollegers vegne for julegaven.

Karen takkede på

Konfirmanderne har haft besøg af ”Mind U”, hvor en ung pige holdt et rigtig flot oplæg / foredrag om unge
menneskers trivsel.
Efter pause henover jul og nytår genoptages morgenvandringen rundt om Søndre Sø fredag den 18. januar.
Turen begynder kl. 7.45, og afholdes herefter fredage i ulige uger.

Der afholdes konfirmand gudstjeneste torsdag den 31. januar kl. 19.00.
Søndag, den 3. februar er der familie gudstjeneste med juniorkonfirmandafslutning og kirkefrokost.
Punkt 6:
Nyt fra kontaktperson:
Thorben
orienterede om at i forbindelse med Jonnas sygemelding, har der igen været afholdt møde med
jobkonsulenten fra Viborg Kommune. Jonnas arbejdstid er under stadig optrapning, og er nu og til og med
februar 2019 oppe på 23 / 26 timer om ugen.
Ansættelseskontrakten med vores vikar er forlænget med en måned, så den nu udløber 31. januar 2019.
Henning spurgte til arbejdssituationen generelt, og Thorben oplyste at vores vikar arbejder op til max 16
timer om ugen, og torsdag den 17. januar afholder Thorben, Michael, Frank og Jonna møde om den
generelle arbejdssituation.
Desuden orienterede Thorben ganske kort om § 56, som omhandler sygemeldt medarbejder.
Jakob gjorde opmærksom på at der var vikar på for kirketjeneren ved gudstjeneste den 13. januar 2019.
Punkt 7:
Nyt fra kirkeværge:
Henning
orienterede om at vi har indhentet tilbud nr. 2, som loven foreskriver, vedr. energiforbedringer. Vi har fået
bevilget beløb til energiforbedringer og Henning sørger for at arbejdet sættes i gang.
Jf. punkt 130 fra MR mødet den 24.10.2018, undrede Henning, på egne og flere kirkegængeres vegne, sig
over, at beslutningen vedr. brug af levende lys i kirken, under nogle af julens gudstjenester, ikke blev fulgt.
Vi afventer prøveopstilling af led-lys og tager det med som et særskilt punkt på et kommende
menighedsrådsmøde.
Punkt 8:
Nyt fra medarbejderrepræsentant:
havde intet til dette punkt.

Susanne Klausen

Punkt 9:
Nyt fra Kirke- og kulturmedarbejder:
Susanne Klausen
orienterede om at på grund af flot tilmelding til babysalmesang åbnes der for et hold mere, så der nu er to
hold babysalmesang.
Punkt 10:
Nyt fra diverse udvalg:
Jannie,
indsamlingsudvalget, orienterede om at Folkekirkens Nødhjælp afholder indsamling søndag den 10. marts.
Der afholdes forberedende møde den 7. februar 2019.
Jakob, markedsudvalget, orienterede om at den 22. januar kl. 9.45, afholdes evalueringsmøde vedr.
julemarked.
Klaus, udsmykningsudvalget, orienterede om at der var fernisering fredag den 11. januar. Ferniseringen gik
rigtig godt med 31 deltagere. Der er allerede på nuværende tidspunkt lavet aftaler med udstillere resten af
2019 og 2020. Næste fernisering er aftalt til torsdag den 14. marts kl. 16.00 – 17.00.
Gerda, koordinationsudvalget, orienterede om at Bjørn Rabjerg holder foredrag i Vestervang kirke onsdag
den 16. januar 2019, kl. 19.30, foredrag om: K. E. Løgstrup.
Henning orienterede om at Vestervang Klub er kommet godt i gang i 2019, og programmet frem til og med
1. juli 2020 allerede nu er på plads.

Karen orienterede om at Børn og Unge udvalget er blevet tilbudt et bordtennisbord fra KFUM OG KFUK.
Udvalget takker ja tak til tilbuddet.
Jakob, vedr. FDF, orienterede om at der grundet få medlemmer arbejdes på en sammenlægning med
Finderuphøj.
Vedr. kirkedag lørdag den 26. januar 2019. Der er p.t. 58 tilmeldinger. Liste med tilmelding som hjælper til
kirkedagen, sendt rundt.
Punkt 11:
Oplæg til årshjul, Børn og Unge mm:
På sidste
menighedsrådsmøde blev Else, Karen og Susanne bedt om at udarbejde et forslag for kirkens samlede
tilbud til børn og unge og komme med udkast til et årshjul. Jf. fremsendt skrivelse, udarbejdet af Else, Karen
og Susanne, orienterede Karen om kirkens eksisterende tilbud og gruppens tanker omkring nye. Herunder
et nyt tiltag med 5 gange ”Kirke for dig”. Der var stor opbakning til udkastets ide om at have tilbud til børn i
flere aldersklasser, herunder ”Kirke for dig”. Bemandingen løses indenfor de rammer vi har. Vestervang
menighedsråd modtog kopi af skrivelse fra kirketjenerne vedr. omtalte nye tiltag.
Punkt 12:
Planlægning af Menighedsmøde:
Michael
orienterede om at vi ikke nåede at afholde menighedsmøde i 2018. Menighedsmøde i indeværende år blev
fastlagt til søndag den 6. oktober 2019, efter gudstjenesten. Michael kontakter frokostudvalget for at høre
om de vil være behjælpelige med bespisning.
Punkt 13:
Oplæg til Himmelske dage på heden, 30.05.2019 – 02.06.2019: Jf. fremsendt
skrivelse orienterede Michael om de forskellige aktiviteter i de 4 dage. Vi vil gerne bakke op om
arrangementet, og bestiller bus så vi kan deltage i ”Danmarks største kirkekaffebord” på torvet i Herning
torsdag den 30. maj, kl. 14.00. Afgang med bus fra Vestervang Kirke kl. 12.00, forventet hjemkomst kl. ca.
18.00. Bussen betales af Vestervang Menighedsråd. Bevilget. Flemming bestiller bussen. Susanne
Klausen aftaler med Jørgen Ehlers om evt. deltagelse af vores kormedlemmer.
Vi har modtaget indbydelse fra Taarup Kvols til fælles Gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag i Knudby
Præstegård. Da vi gerne vil bakke op om ”Himmelske dage på Heden”, som er samme dag, takker vi nej tak
til Taarup Kvols i år, men gør opmærksom på at vi håber på en indbydelse i 2020.
Punkt 14:
Annoncering:
Flemming
orienterede om forbruget af annonce kroner i 2018 var kr. 39.693,74. Der var budgetteret med kr.
41.000,00. Torben Kristensen foreslog evt. mindre annoncering og i stedet henvise til vores hjemmeside.
Emnet følges op senere, evt. i forbindelse med sparerunde.
Punkt 15:
Kirkens kommunikation på Facebook mm:
Oplæg fra Morten
Brunbjerg Bech: Morten startede med en kort præsentation af sig selv, og fortsatte med at fortælle om de
mange muligheder for kommunikation indenfor Facebook, hjemmeside, Sognenyt, plakater,
pressemeddelelser mm. Orienterede om Kommunikationsstrategi, skabe synlighed og ensartethed. Slog
fast at opstarten skal gøres i et tempo som er tilpasset alle de implicerede parter.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Morten, Else, Karen, Susanne og Jørn til at arbejde videre med
emnet. Næste møde er aftalt til onsdag den 23. januar 2019 kl. 08.00. Udvalget arbejder indenfor de
økonomiske rammer som er fastlagt.
Michael takkede Morten for oplægget.

Efterfølgende blev det aftalt at Torben fremsender foto Jørn til brug for vores hjemmeside, idet Torben har
afløst Tove i Vestervang Menighedsråd. Senere tages et fælles foto af Vestervang Menighedsråd.
Punkt 16:
Forespørgsel Bogreception:
Jf. fremsendt
skrivelse, var der opbakning til bogreceptionen som afholdes fredag den 15. marts kl. 16.00 – 18.00 i
Vestervang, sal 1-2. Vestervang Menighedsråd takker ja tak til at være vært for arrangementet. Det blev
foreslået at overskuddet går til Kirkenes Sociale arbejde. Dette forslag blev vedtaget. Vestervang Kirke
afholder udgifter til ”kaffe og bobler” mm. Bevilget. Fernisering flyttes derfor til torsdag den 14. marts
2019 (se punkt 10).
Punkt 17:
Forespørgsel fra DKM Støtteforenings projekt:
skrivelse. Vestervang Menighedsråd takker nej tak til projektet.

Jf. fremsendt

Punkt 18:
Valg til diverse udvalg:
Udvalgsposter 2019
besat. Opdateret liste fremsendes til medlemmer af Vestervang Menighedsråd sammen med nærværende
referat. Det bemærkes at alle udvalg til enhver tid kan suppleres. Husk at orientere de valgte personer som
ikke er med i Vestervang Menighedsråd.
Punkt 19:
Evt.:
reklame for Natkirken i Viborg Domkirke fredag den 1. februar, hvor hun spiller.
Michael orienterede om næste menighedsrådsmøde, onsdag, den 27. februar.

Referent:

Flemming

Susanne gjorde

