Referat fra møde i Vistoft menighedsråd 16. maj 2018.
Vistoft menighedsråd afholdt møde tirsdag den 16. maj 2018 i Tved Præstegård.
Afbud fra Jan Birk, der er sygemeldt. 1. Suppleanten Joan Langvad Jensen deltog i stedet.
Graver Jane Thomsen deltog.
1. Siden sidst.
Alterkalken. Man vedtog at renovere alterkalken incl. lueforgyldning. Pris ca. 42.000 kr.
Arbejdet udføres af sølvsmed Ebbe Hjorth.
Kirkens Heartkor øver fremover i Strands Forsamlingshus. Pris 9.000 kr. pr. år incl.
opvarmning.
2. Meddelelser. Man drøftede opmærksomhed i anledning af organistens fødselsdag.
Man vedtog at indkøbe 50 stk. “100 salmer”.
Arvesagen fra Sigrid Høgh-Dam er trukket i langdrag. Sagen forventes afsluttet i
indeværende år. Menighedsrådet forventer at arve ca. 45.000 kr.
3. Kvartalsrapport.
Næstformanden forelagde kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2018.
Kvartalsrapporten udviser et overskud på ca. 58.000 kr.
Rapporten blev godkendt og underskrevet.
4. Budget 2019.
Næstformanden forelagde budget for 2019.
Der budgetteres med en kirkelig ligning på 702.251 kr. som i 2018.
Der budgetteres med udvendig vedligeholdelse af kirken på 20.000 kr. pr. år.
Der budgetteres med 55.000 kr. i hjemfaldne gravstedskapitaler, hvilket er lavt
i forhold til andre år.
Der budgetters med et overskud på 82,80 kr. på samlede driftsudgifter i 2019.
Der ansøges ikke om nye anlægsudgifter i 2019.
Budgettet blev godkendt med følgende stempel:
Vistoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17988913, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d.
14-05-2018 09:58.
5. Sammenlægningsforløb med MR.
Der skal holdes møder mellem de forskellige poster inden næste fællesmøde 23. oktober.
6. Byggeregnskab.
Det endelige regnskab for renoveringen af kirken blev forelagt af formanden.
Der var budgettet med samlede udgifter på 532.792 kr. Det endelige regnskab endte
på 510.178,88 kr. incl. Intonering af orgelet, der ellers ikke var med i budgettet.
Det var oprindeligt stillet 575.000 kr. til rådighed. Det vil sige, at der er et “overskud”
på ca. 65.000 kr. Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at anvende dette overskud til
renovering af alterkalken.
7. Varmeproblemer i kirken.
Organistassistent Gitte Sloth døjer med træk i de fleste kirker.
Der sættes isolering tilbage i tårn og opstilles varmeblæser efter behov.

8. Aktivitetsudvalg.
Aktivitetsudvalgsmedlemmerne forelagde referat fra aktivitetsudvalgsmøde 1. maj.
Rådet bakkede op om, at der i næste sæson kun bliver en sogneaften i hvert sogn i stedet
for to. Man satser på lidt flere fællesarrangementer med Agri-Egens-Knebel-Rolsø.
9. Databeskyttelsesdorordningen.
Der afholdes fyraftensmøde om den nye databeskyttelsesforordning 22. maj.
Formanden overvejer at deltage.
10. Næste møde.
Torsdag den 16. august kl. 19.30 i Tved Præstegård.
11. Eventuelt.
Intet.

