Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt onsdag den 20. marts 2019.
I mødet deltog:
Michael Hansen, Torben Kristensen, Klaus Mærkedahl, Henning Østergaard,
Gerda Jespersen, Jannie Mølgaard, Thorben Koed Thomsen, Jørn Mathiasen, Jakob Blans, Erik Rasmussen,
Else Kruse Schleef, Karen Stubkjær, Susanne Klausen, Flemming Damgaard.
Afbud fra:

Trine Hostrup.

Punkt 34:

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

Punkt 35:
Godkendelse af referat fra MR møde den 27. februar 2019: Godkendt med
bemærkning om at i punkt 32, afsnit 3, skal ordlyden være: Den 31. august er der udflugt i
sogneudflugtsudvalget.
Punkt 36:
orienterede om:

Nyt fra formanden:

Michael

A)
Der blev afholdt generalforsamling i Distriktsforeningen den 28.02.2019, der henvises til
udsendt referat.
B)
om:

Der blev afholdt budgetsamrådsmøde den 12.03.2019 hvor der blandt andet blev orienteret

Vi får dækket udgifter til bus til ”Himmelske dage på heden” den 30. maj og deltagergebyr for
menighedsrådsmedlemmer refunderes. Begge dele via budget 2020.
Niels Kruse, Viborg Kirkegård, henledte opmærksomheden på at vi skal undersøge forsikring af havetraktor.
Så dette undersøges.
Viborg Domprovsti har for 2019 et beløb til rådighed til energiforbedringer. Vi sender ansøgning vedr.
udskiftning af varmevekslere (vedr. fjernvarme).
Der afholdes endeligt budgetsamrådsmøde den 14.08.2019.
C)
Vi har modtaget en opkrævning på kr. 4.885,00 til ”Kirkernes sociale arbejde i Viborg”. Der er
ikke budgetteret med denne udgift. Vi vil gerne støtte op om dette, og har tidligere været medlemmer (har
været gratis). Bevilget.
D)
Sagen vedr. asfaltering ved Præsteboligen, Hirsevænget / Rismarken, (se punkt 113, c, og
punkt 128 på tidligere afholdte menighedsrådsmøder) er afsluttet uden udgifter for Vestervang
Menighedsråd.
Punkt 37:
Det kan du tro vi taler om. Præsentation ved Trine:
Trine var desværre
ikke tilstede grundet sygdom, men havde via mail orienteret om at der afholdes møde i gruppen den
28.03.2019, og Trine derfor giver en orientering på næste menighedsrådsmøde.
Punkt 38:
Økonomi v/ Flemming:
Flemming omdelte
kvartalsrapport for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018, samt forklaringer til regnskabet. Regnskabet slutter
med et underskud på kr. 57.110,39, Der var budgetteret med et underskud på kr. 50.043,00, Der er således
tale om et reelt underskud på kr. 7.067,39. Det fulde regnskab er udleveret til formand og kasserer. Øvrige
der er interesserede i hele regnskabet kan rette henvendelse til Flemming som så udleverer / mailer det.

Udvalgte nøgletal kommenteret, og forklaringer gennemgået. Årsregnskab 2018 afleveret 20.03.2019 kl.
14.14, udvisende et underskud på kr. 57.110,39, godkendt og separat referat underskrevet.
Ingen bemærkninger til økonomien i 2019. 1. kvartals regnskab 2019 gennemgås på MR mødet i april.
Punkt 39:
Visioner / målsætninger 2020 udarbejdet og fremsendt til Viborg
Domprovsti den 1. marts 2019:
Godkendt, og stor
ros til Else, Karen og Susanne som har stået for dette arbejde.
Punkt 40:
Budgetønsker 2020 fra diverse udvalg:
Flemming har nu
modtaget budgetønsker fra alle udvalg. Når vi modtager budgettal fra Viborg Domprovsti arbejdes der
videre med budget 2020. I fremtiden laves der specifikationer så de forskellige udvalg kan følge forbrug /
budget.
Punkt 41:
Drøftelse om mulige besparelser i 2019:
omkostningsbevidste og følger budgetterne.

Alle er

Punkt 42:
Nyt fra præsterne:
Else orienterede om
præsterne har afholdt møde med lederne fra Katrinehaven som er meget positive omkring samarbejde
med Vestervang Kirke. Mødet er foreløbig mundet ud i:
A)
3 ”lørdagsarrangementer”, hos Katrinehaven, på disse datoer: 13. april 2019 påskegudstjeneste, 7. september 2019 – Høstgudstjeneste, og ca. 2. februar 2020 – kyndelmisse.
B)
6 ”Kahytsgudstjenester”, hos Katrinehaven, på disse datoer: 2.7.2019, 20.08.2019,
8.10.2019, 7.1.2020, og engang i marts 2020 – dato ikke fastlagt.
C)

Julegudstjeneste i Vestervang Kirke den 30.11.2019 kl. 11.00.

Organisten bakker op omkring alle arrangementerne.
Karen orienterede om at
A)
Poul Asger Beck har udtrykt stor tilfredshed omkring ”reception og giver-arrangement” som
blev afholdt den 15.03.2019.
B)
Der afholdes bowlingarrangement efter gudstjenesten den 31.03.2019 for korpigerne. Der
deltager formentlig ca. 16 korpiger samt Karen og Susanne. Forventet udgift ca. kr. 3.600. Bevilget.
C)
Positiv oplevelse med junikonfirmanderne som er meget engagerede. Der er
juniorkonfirmand afslutning den 14. april 2019.
D)

Karen arbejder videre på projektet omkring ”Aftensang” som fortsætter i efteråret.

Derudover orienterede Else om at lokal kunstner hjælper konfirmanderne med Ikoner. Dette er
udgiftsneutralt idet der spares andre steder på konfirmand budgettet. Det er meningen at de færdige
ikoner udstilles i Våbenhuset.
Der afholdes konfirmand bedsteforældredag den 9. og 11. april 2019.
Punkt 43:
orienterede om at

Nyt fra kontaktperson:

Thorben

A)
Det forventes at sygemeldt medarbejder raskmeldes pr. 24.03.2019 og derefter igen
arbejder på fuld tid. Der er afsendt anmodning om ”§ 56 ordning”, vi afventer forhåbentlig godkendelse fra
Viborg Kommune. Thorben roste jobkonsulenten fra Viborg Kommune for godt samarbejde. Vores vikar
arbejder 19 timer i marts måned og har sidste arbejdsdag i Vestervang Kirke den 22. marts 2019.
Thorben har orienteret Frank om at kirketjenerne indbyrdes skal aftale arbejdet i forbindelse med Franks
tildelte seniordage, idet der ikke ydes økonomisk kompensation fra Viborg Domprovsti.
Punkt 44:
Nyt fra kirkeværge:
Henning
orienterede om at har været afholdt byggesyn den 12. marts 2019. Underskrevet og scannet og sendt til
Viborg Domprovsti og samtlige medlemmer af Vestervang Menighedsråd. Beløb til anskaffelser og
renoveringer / vedligeholdelse tages med til ”maj-samtalerne”.
Henning har indhentet tilbud på udskiftning af 2 varmevekslere (vedr. fjernvarme). Vi søger fra puljen til
energiforbedringer og afventer svar fra Viborg Domprovsti.
Derudover har Henning indhentet tilbud på lovliggørelse af kirkens paniklysning og diverse armaturer. Der
søges fra 5 % midlerne til udførelse af dette arbejde.
Arbejdet vedr. energiforbedringer (ansøgt og bevilget i 2018) er delvis udført, vi mangler nu kun
kirketårnet. Henning udtrykte tilfredshed med det udførte arbejde. Vi følger vores energiforbrug og håber
på besparelse her.
Udvendigt male- og murerarbejde (bevilget i 2018) udføres når vejret tillader det.
Punkt 45:
Nyt fra medarbejderrepræsentant:
Susanne
orienterede om at personalet har planlagt en oprydningsdag den 20.06.2019, og spurgte derfor om
tilladelse til at lukke kirkekontoret om formiddagen (i tidsrummet 09.00 – 13.00). BEVILGET. For god ordens
skyld kan det oplyses at kirkekontoret holder åbent om eftermiddagen i tidsrummet 15.00 – 17.00 som
normalt.
Punkt 46:
intet nyt til dette punkt.

Nyt fra kirke- og kulturmedarbejder:

Susanne havde

Punkt 47:
Nyt fra diverse udvalg:
Jannie,
sogneudflugtsudvalget orienterede om at udflugten den 31. august begynder kl. 10.00 med forventet
hjemkomst kl. ca. 18.00. Mere info i det kommende Sognenyt.
Klaus, tur - retur udvalget orienterede om at også datoen den 22.09.2019 er i spil. Så reserver derfor både
den 15.09.2019 og den 22.09.2019. Mere info senere.
Musikudvalget afholder møde den 5.4.2019 for at planlægge årets koncerter mm.
Kirkegårdsudvalget udtrykte ærgrelse over at mødet den 26.03.2019, arrangeret af Viborg Kirkegård, er
aflyst på grund af få (ingen) tilmeldinger.
Gerda orienterede om at der den 19.03.2019 blev afholdt møde i Børne og Unge udvalget. Gøglerdagen
den 26.05.2019 er under planlægning. Der bliver brug for en masse hjælpere, så har du mulighed for at
hjælpe så henvend dig til Gerda.
Else orienterede om at Kirkedagen i januar 2020 er under planlægning.
Jubilæumsudvalget afholder møde snarest for at begynde at planlægge vores jubilæum sidst på året.

Punkt 48:
Evt.:
Jørn udtrykte stor
tilfredshed med at Sognenyt fortsætter med uændret tidsramme. Der var fremsendt forslag under punkt 41
om Sognenyt, evt. som en prøve, kunne strække sig over 4 måneder, for at spare penge.
Klaus spurgte hvordan man skal forholde sig, hvis man har noget man gerne vil have på facebook. Man kan
henvende sig til Kathrine Bech (mailadresse kas@viborg.dk) når det er aktuelt.
Michael mindede om næste menighedsrådsmøde den 23. april kl. 17.30.
Referent:

Flemming

