Torsdag den 9. februar 2017 afholdt Vistoft menighedsråd møde i Tved Præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Graver Jane Thomsen deltog.
Regnskabskontorets medarbejdere deltog under pkt. 1.
1. Regnskab 2016.
Regnskabskontorets medarbejdere gennemgik regnskabet for 2016.
Årets ligning var på 786.731 kr. Driftsomkostningerne var på 822.800,63 kr.,
hvorved året ender med et underskud på 36.069,63 kr., der dækkes af
menighedsrådets frie midler.
Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 forelagt, godkendt og underskrevet.
Revisionsprotokollat vedr. beholdningseftersyn den 21. november 2016 forelagt og
godkendt.
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2. Siden sidst.
Intet.
3. Meddelelser.
Pjece om dåb omtalt og forevist.
Søndag den 12. marts afholdes husstandsindsamling til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp.
Magda Høgh er indsamlingsleder.
4. Parkeringsplads.
Næstformanden orienterede.
Man drøftede herefter projektet.
5. Indvendig kalkning.
Kirkeværgen orienterede.
Der er bevilget 75.000 kr. til formålet.
Der er fra arkitektfirmaet Linjen modtaget et overslag på indvendig kalkning incl.
restaurering af visse kalkmalerier på 474.250 kr.
Man vedtog at betale arkitekten for overslaget. Projektet stilles herefter i bero indtil
videre på
grund af manglende økonomi.
6. Automatisk dørlukning.
Kirkeværgen orienterede om modtaget tilbud på ca. 23.000 kr. eksl. moms.
Der afventes endnu et tilbud, hvorefter kirkeværge og graver afgør, hvem der skal
udføre
arbejdet.
7. Kirkens åbningstider.
For tiden tirsdag til fredag kl. 8-16. Efter installering af automatisk dørlukning hver dag.
Åbningstiden afhængig af sollys.
8. Tagrende på våbenhus.
Formanden orienterede. Der er taget kontakt til både landsforeningen af menighedsråd
og
stiftets bygningskyndige, der sendte sagen videre til stiftets jurist, som har sendt
meddelelse
om, at hvis der tidligere har været tagrende, må der formentligt gerne opsættes igen.
Det drejer sig om tagrende over kirkens indgangsdør.

Man ser tiden an.
9. Fælles bustur for pastoratets menighedsråd.
Skal i år arrangeres af Vistoft menighedsråd.
Forslag til tur: Nørre Nissum kirkes nye altertavle.
Forslag til dato: søndag 10. september.
Magda Høgh kommer med forslag til tur. Eventuelle ideer kan sendes til Magda.
10. Opkrævning for gravsteder.
Foretages nu elektronisk. Udsendes fremover via e-boks.
11. Affaldshåndtering og -sortering samt opfølgning af udviklingsplan.
Graveren efterlyser container til grønt affald, så affald kan sorteres.
Sidste år kostede afhentning af affald godt 18.000 kr. Graveren orienterede
om pris for sjældnere tømning. Man vedtog, at der fremover tømmes efter behov
i stedet for fast hver 14. dag.
Graveren har behov for et sted til opbevaring af brugt jord. Næstformand og
kontaktperson
ser på muligheder sammen med graveren tirsdag den 21. februar.
Graveren spurgte, om hun må gå frem efter den fastlagte udviklingsplan. Det var
menighedsrådet indforstået med. Graveren går i gang med at fortsætte udviklingen.
Ved større ændringer, drøftes det med menighedsrådet.
Graveren vil gerne plante stauder på en række tomme gravsteder. Interesserede
medlemmer
ser på mulighederne tirsdag den 21. februar.
I år plantes knoldpegonier som sommerblomster.
12. Procedure for gravervikar.
Kontaktpersonen orienterede. Punktet tages op ved fællesmøde.
13. Rensning af orgel.
Man har oprindeligt vedtaget at vente med rensning af orgelet indtil kirken var kalket
indvendigt. Da kalkningen nu er udskudt, iværksættes rensning af orgelet hurtigst
muligt.
14. Konfirmationshjælp.
Der er mulighed for at søge konfirmationshjælp via Aarhus Stift og Dansk Folkehjælp.
15. Fællesmøde med Tved og Helgenæs.
Afholdes torsdag den 20. april kl. 19.30 i Helgenæs menighedsråd.
16. Næste møde.
Torsdag den 18. maj incl. Kirke- og kirkegårdssyn.
17. Evt.
Graveren vil gerne på kirkegårdskonference den 9. marts.
Pris: 1195 kr. eksl. moms. Bevilget.
Endvidere kursus om håndtering af farligt gods. Pris: ca. 300 kr. Bevilget.
Kontaktpersonen orienterede om kursus for kontaktpersoner.
Kursus i menighedsrådsregi 24.-25. marts i Løgumkloster.
Kontaktpersonen måske interesseret. Pris: 1800 kr. Bevilget.

