Torsdag den 8. november 2018 afholdt Vistoft menighedsråd møde i Tved Præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Graver Jane Thomsen deltog.
1. Siden sidst.
Der har været forsøgt tyveri af olie fra kirkens olietank og hærværk mod kirkens
opslagstavle. Og tidligere er der flere gange stjålet alterlys fra kirken.
Man drøftede, om man skulle reagere. Man konstaterede, at der næppe er noget at gøre.
2. Meddelelser.
Formanden orienterede om tilbud fra kirke.dk fra Kristeligt Dagblad.
Man takker i første omgang nej.
3. Kvartalsrapport.
Kasserer og næstformand gennemgik kvartalsrapport for perioden 01.01.2018 til
30.09.2018. Rapporten udviser et lidt bedre resultat end budgetteret.
Kvartalsrapporten blev underskrevet.
4. Endelig godkendelse af budget for 2019.
Der budgetteres med et overskud på 15.333 kr., der “gemmes” til kalkning i 2020.
Budgettet blev forelagt og godkendt med følgende identifikationslinje:
Vistoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17988913, Budget 2019,, Endelig budget
afleveret d. 30-10-2018 15:11
5. Fælles kirkegårdsvedtægter.
Fra kirkeværgen i Tved er fremsendt forslag til ny fælles vedtægt for kirkegårdene
i Tved, Helgenæs og Vistoft. Rådet godkendte vedtægten med ændring af
fredningstid for barnegrave til 10 år, samt frist for rydning af gravsted til 3 måneder.
Godkendes endeligt på fællesmøde 31. januar.
6. Årets høstoffer.
Ved årets høstgudstjeneste 23. september indkom et høstoffer på 1.565, kr. Fordeles ligeligt
mellem Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Læger uden Grænser.
7. Bestilling af messehagel.
Der har været afholdt møde med tekstilkunstnerparret Ingelise og Flemming Bau
om fremstilling af messehagel for arven efter Sigrid Høgh-Dam.
Ingelise og Flemming Bau fremlægger forslag til messehagel torsdag 29. november
Kl. 16 i Tved Præstegård.
8. Fremtidige møder om sammenlægning.
Næstformanden orienterede. Sammenlægningsudvalget mødes 11. december.
9. Næste møde.
Der afholdes fælles menighedsrådsmøde torsdag 31. januar kl. 19.30 i Tved Præstegård.
Næste møde i Vistoft menighedsråd afholdes torsdag 14. marts kl. 19.30 i Tved Præstegård.
Fælles julefrokost fredag 7. december kl. 18.30 i Helgenæs Præstegård.
10. Eventuelt.
Der afholdes fælles studietur for de tre menighedsråd i pastoratet søndag 26. maj
2019.
Der bevilgedes kontaktpersonen et kursus i Løgumkloster senere i november.
Pris ca. 3.500 kr.

