Vestervang Menighedsråd.
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde, afholdt onsdag den 27. februar 2019 kl. 16.00.
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 20:

Godkendelse af dagsorden:

Punkt 21:

Godkendelse af referat fra MR møde den 15. januar 2019: Godkendt.

Punkt 22:
Nyt fra formanden:
fremsendte sager fra IT skrivebordet, og orienterede desuden om at:
A)

Godkendt.

Michael henviste til

Maj-samtaler flyttes til den torsdag den 9. maj kl. 19.00.

B)
Taarup Kvols menighedsråd forventer igen i 2020 at invitere Vestervang Menighedsråd til
fælles Gudstjeneste Kr. Himmelfartdag.
C)
Den 12. marts 2019 kl. 19.00 afholdes der forberedende budgetsamrådsmøde. Michael, Else
og Flemming deltager. Michael sørger for tilmelding.
D)
Kirsten Østergaard takkede for opmærksomhed fra Vestervang Menighedsråd i anledning af
hendes fødselsdag.
E)
Vi har modtaget forespørgsel fra KFUM og KFUK som spørger om de må låne lokaler den 25.
marts 2020 kl. 19.30. Bevilget under forudsætning af at kirketjenerne godkender det. Flemming sørger for
at aftalen lægges i vores kalendersystem.
Punkt 23:
Økonomi v/ Flemming:
Flemming omdelte
kvartalsrapport for 2018. Driftsregnskabet viser et underskud på kr. 56.941,55. Der mangler at blive bogført
løn til Ungdomspræsten for december måned. Denne opkrævning er først modtaget 27.02.2019. Det vil
påvirke regnskabet (negativt) med kr. 4.361,16, således at det forventes at vi ender med et underskud på
kr. 61.302,71. Der er budgetteret med et underskud på kr. 50.043 (mellemværende med Viborg Domprovsti
fra 2016). Det reelle underskud forventes således at blive på kr. 11.259,71. Der har været lidt større
lønudgifter end budgetteret, blandt andet til vores korpiger som møder flittigt op. Flemming
kommenterede udvalgte nøgletal og omtalte blandt andet de modtagne midler fra 5 % puljen. Under
forudsætning af at ovennævnte tal holder godkendes regnskabet, regnskabet kan herefter afleveres, og
godkendes på det kommende menighedsrådsmøde.
Punkt 24:
Budget ønsker 2020 fra diverse udvalg. Med henvisning til referat af 15.
januar 2019, punkt 4:
Enkelte udvalg har
nået at aflevere budgetønsker for 2020. Flemming kontakter relevante udvalg for at høre om deres
budgetønsker.
Under samme punkt orienterede Jacob om at vi har modtaget anmodning om reparation af hegn ved
præsteboligen. Vi afventer en evt. skriftlig forespørgsel. Det kan oplyses at reparation af hegnet tidligere er
blevet afvist ved provstesyn.

Punkt 25:
Drøftelse om mulige besparelser i 2019:
Grundet markant
stigning i varmeudgiften, samt ekstra lønudgifter, skal vi allerede på nuværende tidspunkt prøve at finde
besparelser i indeværende år.
Vi har fremsendt ansøgning til Viborg Domprovsti og ansøgt om kr. 61.740 til dækning af ekstra
varmeudgifter 2019. Vi har modtaget afslag på vores ansøgning.
Det blev debatteret hvor vi kan finde besparelser.
Der afholdes formentlig 4 koncerter i resten af 2019, og det vil det give os en lejeindtægt på kr. 24.000 som
der ikke er budgetteret med. Såfremt der derudover afholdes 2 ekstrakoncerter vil det give os en ekstra
lejeindtægt på kr. 6.000, som der heller ikke er budgetteret med, og så er ovennævnte lønudgifter dækket
ind.
Vi afventer udspil fra Viborg Domprovsti vedr. dækning af stigning i varmeudgifter.
Det blev aftalt at kirketjenerne indbyrdes aftaler hvornår Frank afholder sine bevilgede 6 seniordage, da der
fra provstiets side er givet afslag på økonomisk kompensation til menighedsrådet til disse.
Michael understregede at der er i november – december 2018 og januar 2019 er brugt færre vikartimer end
bevilget.
Det blev besluttet at søndagsudgaven af Viborg Stifts Folkeblad afmeldes. Flemming sørger for afmelding.
Punkt 26:
Visioner / målsætninger, jvf årshjulet.
Det blev besluttet
at Else, Karen og Susanne tilretter og udarbejder visioner / målsætninger for 2020 ud fra vores arbejde i
2019.
Punkt 27:
Nyt fra præsterne:
Else orienterede om
at præsterne afholder møde den 28.02.2019 med Katrinehaven. Både institution og præster er interesseret
i at tilbyde gudstjenester for Katrinehavens beboere.
Karen orienterede om at hun har talt med nogle af vores korpiger om at lave aktiviteter for dem. Der blev
foreslået bowling-tur, men grundet få tilmeldinger blev det ikke til noget. Der arbejdes videre på at lave et
andet arrangement for dem.
Til arrangementet (bog-reception) den 15. marts 2019 efterlyste Karen hjælpere. Jannie og Michael
tilmeldte sig som hjælpere.
Der blev forespurgt om vi er medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor. Flemming undersøger det.
Punkt 28:
Nyt fra kontaktperson:
Thorben
orienterede om at der den 28. februar 2019 afholdes møde med jobkonsulenten fra Viborg Kommune.
Punkt 29:
Nyt fra kirkeværge:
Henning
orienterede om at vi har fået bevilget kr. 80.000 til energibesparende foranstaltninger. Der skal blandt
andet udskiftes armaturer. Arbejdet udføres løbende.
Henning er blevet gjort opmærksom på at vores ”Panik belysning” ikke er i orden og skal udskiftes. Det
drejer sig om ca. 20 stk. Tilbud modtaget, og tilbuddet lyder på kr. 21.325.
Derudover er der problemer med vores ”Nød-udgang”, og Henning har modtaget tilbud på reparation af
dette. Tilbuddet lyder på kr. 12.675.

Det blev aftalt at der afholdes møde vedr. ovennævnte. I mødet deltager Henning, Michael, Klaus og
Flemming. Vestervang Menighedsråd giver tilladelse til at forholdene bringes i orden, så alt er i orden og
lovligt.
Da vi har problemer med retur-varmen (fjernvarme) vil Henning indhente tilbud på varmeveksler for at
udbedre dette.
Der ønskes afholdt byggesyn (kirke og præstebolig) hurtigst muligt, for at fastslå behovet for renoveringer /
reparationer. Der blev foreslået tirsdag den 12. marts kl. 11.00 (første prioritet) eller torsdag den 14. marts
kl. 11.00 (anden prioritet). Frank spørges hvornår han har mulighed for at deltage.
Det udvendige malerarbejde og murerarbejde sættes i gang når vejret tillader det.
Punkt 30:
intet til dette punkt.

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Susanne havde

Punkt 31:
Nyt fra kirke- og kulturmedarbejder:
Susanne
orienterede om at hun ønsker at styrke samarbejdet mellem børnekoret, pigekoret og jubelkoret. Der var
opbakning til dette ønske, og alle tre kor deltager i aftensang.
Susanne var med til foredraget med Steen Andreassen om diakoni den 20. februar i Vestervang Kirke.
Susanne ønsker at arbejde videre med dette spændende emne, og har aftalt møde med Steen Andreassen
for at få inspiration og aftale nærmere.
Punkt 32:
Nyt fra diverse udvalg:
Klaus, tur – retur
udvalget, har foreløbig udmeldt denne dato: 15. september 2019, så reserver dagen. Mere info senere.
Jannie, Kirkegårdsudvalget, mindede om mødet den 26. marts kl. 19.00 i Søndermarkskirken, med håbet
om at mange medlemmer fra Vestervang Menighedsråd tilmelder sig mødet.
Den 31. august 2019 er der udflugt i Kirkegårdsudvalget.
Jannie, Indsamlingsudvalget, orienterede om at der til indsamlingen den 10 marts 2019, er mange ruter
som ikke er besat. Der er 27 ruter og p.t. er der 16 tilmeldte. Præsterne nævner det til konfirmanderne.
Karen orienterede om at hun har været til generalforsamling i ”Kirkernes Sociale arbejde” i Viborg. Karen
gør opmærksom på at også beboere i Vestervang Sogn har stor glæde af at få bevilget julehjælp og
konfirmations hjælp. Nyt for ”Kirkernes Sociale arbejde” er at der nu opkræves medlemskontingent. 1 kr.
pr. medlem. Det vil sige at udgiften for Vestervang menighedsråd bliver ca. kr. 5.000,00. Menighedsrådet vil
bestræbe sig på at kunne betale i 2019 og få lagt det i budgettet for 2020.
Else, mødestedsudvalget, orienterede om at de lige har afholdt møde, og henviste til det udsendte referat.
Jakob, FDF, orienterede om at der den 4. marts 2019 afholdes møde. Herefter kan Jakob og Jørn orientere
om Vestervang FDF’s fremtid.
Punkt 33:
Evt.
om næste menighedsrådsmøde den 20. marts 2019 kl. 17.00.
Referent:

Flemming

Michael mindede

