Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt tirsdag den 23. april 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 49:

Godkendelse af dagorden:

Godkendt.

Punkt 50:

Godkendelse af referat fra MR møde, den 20.03.2019:

Godkendt.

Punkt 51:
Nyt fra formanden:
Vi har modtaget
bilag fra Kirkefondet med forespørgsel om medlemskab. Pris, kontingent pr. år: kr. 250,-. Bevilget.
Den selvejende institution ”De uniformerede Korps i Danmark”, har sendt ansøgning om tilskud. Vi kan ikke
tilbyde økonomisk støtte, men tilbyder at samarbejde, i form af afholdelse af koncert eller lignende.
Michael udfærdiger skrivelse.
Vi har modtaget ansøgning fra medarbejder som ønsker at overflytte en uges ferie, til næste år. Dette har
ingen økonomiske konsekvenser for Vestervang Menighedsråd. Bevilget.
Punkt 52:
Økonomi v/ Flemming:
Flemming omdelte regnskab for
første kvartal 2019. Regnskabet viser et underskud på kr. 46.492,19. Der er budgetteret med et nulresultat. Flemming kommenterede udvalgte nøgletal og orienterede om at årsagen til underskuddet er at
der er betalt kr. 23.850 mere i varme end budgetteret, og at løn udgifter til vores pigekor i første kvartal har
været ca. kr. 16.000 over budgettet. Derudover har der i første kvartal været en del engangsudgifter, blandt
andet indkøb af et tons vejsalt, (pris kr. 7.600), som forventes at række til resten af året. Diverse udvalg
holder sig inden for budgettet. Koncert med Sinne Eeg Group, afholdt den 3. april 2019 i samarbejde med
Viborg Bibliotekerne, endte med et underskud på kr. 2.398 som deles med halvdelen til hver. Der har, som
altid, været et højt aktivitetsniveau i første kvartal. Det blev debatteret hvad vi kan gøre for at budgettet
vedr. lønudgifter til korpiger overholdes. Løsningsmuligheder drøftes med organist, kirke- og
kulturmedarbejder og præster, Michael og Thorben tager initiativ til drøftelsen.
Regnskab første kvartal 2019, udvisende et underskud på kr. 46.492,19 godkendt, og underskrevet af
formand og kasserer. Flemming sørger for indsendelse til Viborg Domprovsti og revisionen. For at følge op
på økonomien hurtigst muligt, forventer Flemming at afslutte halvårs regnskabet i uge 29, og efterfølgende
hurtigst muligt orientere formand og kasserer om den økonomiske status.
Punkt 53:
Forberedelse til maj samtaler i Viborg Domprovsti:
Der afholdes majsamtale, torsdag, den 9. maj kl. 19.00 hos Viborg Domprovsti. Der henvises til fremsendte bilag. Det blev
aftalt hvem der fremlægger de forskellige punkter, jf. dagsorden. Økonomiudvalget – bestående af:
Michael, Torben, Klaus, Henning, Else, Flemming, afholder møde onsdag den 1.5.2019 kl. 9.30, på
kordegnekontoret vedr. budget 2020. Alle medlemmer af Vestervang Menighedsråd er velkomne til at
deltaget i mødet – tilmeld dig til Flemming.
Punkt 54:
Kirkens kommunikation:
Der henvises til
”Designmanual”, udarbejdet af Morten Beck. Ubetinget ros fra Vestervang Menighedsråd til Morten Beck
for arbejdet han har udført. Derudover blev der blandt andet foreslået: infotavle, foto af menighedsråd og

medarbejdere, ”sandwich” udenfor, ændring af eksisterende opslagstavle mm. Foto af menighedsråd og
medarbejdere bevilget. Udgiften tages fra den budgetterede lønudgift til kommunikations medarbejder.
Derudover arbejder udvalget videre med de forskellige muligheder.
Punkt 55:
Opdatering af lån / leje af kirkens lokaler:
Der henvises til
fremsendt bilag, ”regulativ for lån og leje af Kirken og Kirkens lokaler”. Der var stillet forslag om betaling af
depositum. Den eksisterende aftale, vedtaget den 9. januar 2018 forsætter uændret, og der opkræves
således ikke depositum.
Punkt 56:
Nyt fra præsterne:
Karen orienterede
om at der har været afholdt konfirmand – bedsteforældre – dag. Det havde været en rigtig god oplevelse
for alle parter, og gentages derfor de kommende år.
Der er ”Kirke for dig” igen den 28. april kl. 17.00. Den første ”Kirke for dig” blev afholdt den 31. marts, hvor
der kom 20. Det var en god oplevelse, og vi håber på lidt flere deltagere fremover.
De kommende konfirmander har fremstillet flotte Ikoner som nu er ophængt i våbenhuset. Else takkede
udsmykningsudvalget som hjalp i forbindelse med ophængningen.
Til 2. påskedags påskevandring var der 14 deltagere.
Der har været afholdt møde med inspektøren for Vestervang Skole vedr. konfirmand undervisning i 2019 –
2020. Inspektøren er positivt indstillet og udkast godkendt, og konfirmandundervisning om morgenen
bibeholdes.
Skolelederen lovede at tage initiativ til et møde mellem ham, præster og indskolingsleder hvor man drøfter
muligheder for juniorkonfirmand tilbuddets placering og udvidet samarbejde mellem skole og kirke.
Der blev afholdt påskegudstjeneste for Katrinehaven den 13. april. Fin tilslutning og god oplevelse.
Punkt 57:
Nyt fra kontaktperson:
Thorben
orienterede om at tidligere (delvist) sygemeldt medarbejder nu er raskmeldt, og vi har fået bevilget en § 56
aftale. Ved evt. tilbagefald og (delvis) sygemelding har vi ikke umiddelbart en vikar klar til at afløse. Det blev
derfor aftalt at hvis det bliver aktuelt vil vi kontakte vikarbureau / arbejdsformidlingen / jobcentret for at få
løst udfordringen. Eventuelt, kommunikationsudvalget lynhurtigt kan lægge noget ud på facebook.
Punkt 58:
Nyt fra kirkeværge:
Henning
orienterede om at arbejdet i forbindelse med energibesparelser er tilendebragt og arbejdet er udført
tilfredsstillende.
Derudover har Henning indhentet disse tilbud:
Kr. 12.678,43

Renovering og reparation af kirkens flugtvejsbelysning (lovpligtig).

Kr. 21.319,78

Renovering af kirkens panikbelysning (lovpligtig).

Vi har ansøgt om bevilling fra 5 % midlerne til ovennævnte, men har fået afslag. Da Vestervang
Menighedsråd ikke kan stå model til at de sikkerhedsmæssige krav ikke er i orden, er arbejdet udført.
Henning afholder møde 24. april 2019 med lokalt firma vedr. algebehandling. Vi afventer modtagelse af
tilbud.

Derudover har vi modtaget et tilbud på kr. 17.500 vedr. udskiftning af varmevekslere (fjernvarmeanlægget).
Det forventes at vi kan opnå en besparelse på udgiften til varme med denne investering. Ansøgning til
Viborg Domprovsti om tilskud fra energipuljen er afsendt, mulighed for hjælp afgøres senere på året.
Punkt 59:
intet til dette punkt.

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Susanne havde

Punkt 60:
Nyt fra kirke- og kulturmedarbejder:
Susanne
orienterede om babysalmesang nu har to gange tilbage. Nye hold begynder efter sommerferien. I
samarbejde med andre der underviser i babysalmesang, afholdes der inspirationsdag i efteråret.
Punkt 61:
Nyt fra diverse udvalg:
Klaus fra Tur – retur
udvalget orienterede om at årets udflugt bliver den 22. september 2019. Der er lavet et spændende
program.
Karen orienterede om at der afholdes møde i gøgler-udvalget den 24. april. Gøglerfesten afholdes søndag,
den 26. maj. En del medlemmer fra Vestervang Menighedsråd meldte sig som hjælpere til gøglerdagen og
der er stadig brug for yderligere hjælpere, så meld dig til Karen hvis du har lyst til at hjælpe.
Jannie orienterede om at der har været afholdt møde i musikudvalget. Jørgen giver mere information
senere.
Else orienterede om at der har været afholdt møde i jubilæumsudvalget. Der var brain-storming, og der
kom mange gode forslag. Alle udvalg inviteres til fællesmøde den 10. september 2019.
Den økonomiske del i forbindelse med jubilæet tages med til maj-samtalen.
Punkt 62:
Evt.:
Michael mindede
om møderne den 1. maj og den 9. maj, samt næste menighedsrådsmøde den 28. maj.
Referent:

Flemming.

