Vroue Menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde
TIRSDAG DEN 28. MARTS 2017 KL. 19.00
Afbud: Caspar Wenzel Tornøe (ferie)
DAGSORDEN:

ÅBENT MØDE:
1. Godkendelse af referat fra seneste møde, referat er udsendt af Annette Rasmussen
Referat godkendt
2. Meddelelser fra formanden
 Mogens og Camilla har deltaget i budgetsamråd. Der skal arbejdes med
målsætning for Vroue Sogn for 2018 – fremlægges på næste årsmøde.
 Organisten er sygemeldt; Tove Pedersen fra Sdr. Resen har skaffet afløser.
 Orientering om ”Kirke for Alle” – en model for den lokale økonomi i Viborg
Domprovsti. Se nærmere på Provstiets hjemmeside.
 Forslag om anskaffelse af dåbsklude, evt. idé til lokale kreative – Karen
Høyberg er behjælpelig med opskrifter. Vi følger på idéen på næste møde.
 Orientering om repræsentantskabsmøde for Viborg Kirkeradio den 05.04.17.
Her skal tages stilling til kirkeradioens fremtid.
 Orientering om kursustilbud fra Viborg Distriktsforening vedr. Den digitale
Arbejdsplads’ muligheder.
 Orientering om høring vedr. provstitakster for Lapidarium – Mogens giver
tilbagemelding; vi fastholder prisen på 750,- kr. + moms.
3. Orientering fra:
 Præsterne: Havde en hel dag med konfirmanderne den 24.03.17 med bl.a.
enmandsteater med Jens Jøland – teatret kunne også være en idé til
minikonfirmander
 Kirkeværge: orientering om tilbud vedr. nyt blytag og tømrerarbejde
 Kasserer: Tid til bygningssyn, Mogens aftaler tidspunkt med byggesagkyndig
samt Henrik og Niels Chr. Desuden orientering om konti.
 Kontaktperson: Har deltaget i forberedende budget.
 Aktivitetsudvalg: Intet nyt siden sidst.
 Præstegårdsudvalg: Der er bestilt kalkning af præstegård, indhentet tilbud på
maling af konfirmandstuen, og der laves små ændringer i køkkenet.
 Medarbejderrepræsentant: en virksomhedspraktikant er ansat i 4 uger. Benny
har deltaget i kirkegårdskonference på Nyborg Strand samt deltaget i
obligatorisk kursus. Ny gravermedhjælper tiltrådte den 01.03.17.
4. Altervin – alkoholfri eller ikke alkoholfri
Punktet udsættes til næste møde.
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2016 v. Oda Thomsen.
Regnskabet er godkendt.
Desuden underskrift af regnskabserklæring vedr. 2016.
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6. Budget 2018 – start på budgetlægning
Mogens og Henrik deltager i maj-samtaler med bl.a. gennemgang af budget 2018.
Alle deltager i budgetplanlægning, Mogens indkalder.
7. Relevante datoer – en drøftelse af praktiske gøremål vedr. disse arrangementer
 Forsommermøde den 25.04.: Kirke kl. 14, derefter foredrag, kaffe og brød
(Camilla køber brød mv.), der dækkes op til 30 pers., Annette sørger for
annonce i Fjends Folkeblad uge 16.
 Konfirmation den 12.05.: Menighedsrådet kan evt. sende telegram til
konfirmander, Annette tjekker, hvor vi evt. kan få lavet telegrammer. Drøftelse
af evt. uddeling af telegram med bankreklamer – vi forslår drøftelse på næste
fællesmøde den 18.05.
 Minikonfirmandafslutning den 21.05.: Camilla køber juice + sandwich. Vigtigt at
få mere information ud til forældre før et minikonfirmand-forløb frem for gave
eller lign. ved afslutning. Det foreslås, at man sender brev ud, da det er en
mere personlig henvendelse end mail eller ForældreIntra. Jørgen vil aftale med
Caspar vedr. information fremover, evt. lave folder til nye minikonfirmander og
deres forældre.
 Havefest den 05.06.: Henrik er i udvalg, udkast til aktiviteter og arbejdsliste
drøftes på fællesmøde den 18.05.
8. Eventuelt
Vroue står for Sensommermøde – kom gerne med gode idéer til næste møde.

