Referat af møde i Vistoft menighedsråd torsdag 14. marts 2019
Torsdag 14. marts 2019 afholdt Vistoft menighedsråd møde i Tved Præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Ledende graver Jane Thomsen deltog.
1. Årsregnskab 2018.
Regnskabskontorets medarbejdere gennemgik regnskabet for 2018.
Regnskabet udviser et driftsunderskud på 31.512,71 kr. mod et forventet overskud på 40.451 kr.
Endvidere udviser anlægskontoen et underskud på 67.500 kr., hvorved årets resultat bliver et
underskud på 99.012,71 kr. Driftsunderskuddet dækkes af menighedsrådets frie midler.
Regnskabet blev godkendt med følgende stempel:
Vistoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17988913, Regnskab 2018, Afleveret d. 14-03-2019 20:34
2. Siden sidst.
Der udarbejdes fælles oplæg til møderne om sammenlægning.
Der er indbudt til reception i anledning af biskoppens 60-års fødselsdag 3. maj kl. 12-15.
Magda Høgh deltager.
3. Meddelelser.
Birgitte Graa er ansat som gravermedhjælper ved pastoratets kirkegårde fra 1. marts.
Der var husstandsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 10. marts. Der blev indsamlet ca.
9.000 kr. + hvad der måtte være kommet ind via mobile pay.
4. Arven efter Inger Marie Lund.
Inger Marie Lund har testamenteret Vistoft kirke 100.000 kr. til en alterdug eller anden
udsmykning i forbindelse med alteret i kirken.
Menighedsrådsformanden meddeler boet, at man arbejder videre med en opfyldelse af testators
ønske. Ida Bangsgaard og Magda Høgh undersøger muligheder herfor.
5. Tyverier ved kirken.
Der er begået flere mindre tyverier fra kirken. Man drøftede muligheden for videoovervågning.
Menighedsrådet ønsker ikke denne løsning. Kirkeværge og graver holder øje med udviklingen.
6. Tomme grave.
For tiden har vi syv tomme gravpladser uden beplantning. Man gennemgår ved kirkegårdssynet,
hvad der skal ske.
7. Sikring af gravsten.
Der søges om ekstra bevilling til sikring af de usikre gravsten, som kirkegården har ansvar for.
Og der sendes brev til gravstedsejerne om at sikre deres usikre gravsten.
8. Aflevering af kirken til fælles menighedsråd.
Formanden opfordrede til, at menighedsrådet overvejer, om der er ting ved Vistoft kirke eller
kirkegård, som man ønsker iværksat, inden en evt. sammenlægning af de tre menighedsråd i
pastoratet. Magda Høgh opfordrede til at undersøger muligheden for mere ergonomisk korrekt
knæfald. Ida Bangsgaard kontakter Mols Fysioterapi.
Graveren opfordrede til at overveje plantning af træer på kirkegården i følge udviklingsplanen.
Tages op ved forårets kirkegårdssyn.
9. Kommende fællesmøde.
Der foreslås onsdag 8. maj kl. 19.30 i Helgenæs Præstegård.
Sognepræsten orienterer de to øvrige menighedsråd.

10. Næste møde.
Der afholdes syn over kirke og kirkegård med efterfølgende budgetmøde onsdag 22. maj
med mødetidspunkt 18.30 ved Vistoft kirke,
11. Eventuelt.
Vedtægt om samarbejde omkring fælles kirkeblad mellem de fire menighedsråd på
Mols/Helgenæs blev underskrevet.
Sognepræsten takkede for opmærksomhed i anledning af hans 65-års fødselsdag.
Kontaktperson Marie Eggert orienterede begejstret om kursus i Løgumkloster.

