Torsdag den 26. oktober 2017 afholdt Vistoft menighedsråd møde i Tved Præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Graver Jane Thomsen deltog.
1. Siden sidst.
Man var enige om, at studieturen 10. september var særdeles vellykket.
Formanden takkede Magda Høgh for en godt tilrettelagt tur.
Den klassiske koncert i sommer, som organisten havde arrangeret, var ligeledes særdeles
vellykket.
2. Meddelelser.
Kontaktpersonen refererede fra zonemøde for kontaktpersoner. Ansættelse af en fælles
personalekonsulent for begge Djurslandsprovstier ser ud til snart at falde på plads.
Formanden orienterede om menighedsrådskursus i Løgumkloster og opfordrede til deltagelse.
Der er aftalt 1-års gennemgang af kirkens nye tag med arkitekten i nærmeste fremtid.
3. Konstituering for det kommende kirkeår.
Der var genvalg til alle poster:
Formand Poul Holm Bangsgaard
Næstformand Morten Storm Pedersen
Kirkeværge Jan Birk
Kasserer Magda Høgh
Kontaktperson Marie Eggert Jørgensen
4. Godkendelse af kvartalsrapport for perioden 1/1 - 30/9 - 2017.
Næstformanden fremlagde kvartalsrapporten.
Der er overskridelse på enkelte poster, men mindre forbrug på andre. Men der er et samlet
overskud på ca. 67.500 kr.
5. Godkendelse af endeligt budget for 2018.
Organistens løn lignes fuldt ud til Helgenæs Kirkekasse fra 2018.
Vistofts ligningsbeløb er derfor nedsat med den andel, vi hidtil har betalt til organistens løn.
Der er bevilget 500.000 kr. til restaurering af kalkmalerier samt indvendig kalkning og maling
af
kirkeloftet.
Revisionsprotokollat for regnskab 2016 forelagt.
Budgettet for 2018 blev godkendt med følgende stempel:
Vistoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17988913, Budget 2018. Endelig budget afleveret d.
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6. Indvendig kalkning af kirken.
Projektet er fremsendt til Stiftet, der indhenter udtalelse fra Nationalmuseum og Den Kgl.
Bygningsinspektør. Der forventes svar i løbet af 1-2 måneder.
Man vedtog at skifte ventiler på kirkens radiatorer i forbindelse med den indvendige istandsættelse af kirken.
Flere har oplevet, at kirkebænkene smitter af. Graveren kontakter maler for rådgivning.
Der er udbetalt erstatning til 3 personer.
Graveren orienterede om palmeolielys, der forurener 93 procent mindre end stearinlys.
Man vedtog at indkøbe lyseholdere til palmeolielys.
Der indkøbes elektriske lys til kirkens juletræ.
Alterkalken sendes til reparation, når kirken skal lukkes til kalkning.
Man vedtog at flytte døbefonten en halv meter ud fra væggen.
7. Parkeringspladsen. Regnskab og fremtid.
Næstformanden orienterede. Regnskabet er afsluttet. Samlet pris 235.953 kr.
Det er 14.047 kr. mindre end budgetteret. Vi søger om at overføre overskuddet til dækning af
negative frie midler.
De opsatte sten fjernes.

8. Eventuel sammenlægning af menighedsråd.
Næstformanden orienterede om planlagt møde om eventuel sammenlægning
30. oktober. Der drøftes videre på fællesmøde 16. november.

9. Julefrokost.
Tirsdag den 12. december kl. 18. Magda Høgh og Morten Storm Pedersen arrangerer.
Der inviteres med ledsager.
10. Næste møde.
Fællesmøde 16. november.
Næste møde i Vistoft menighedsråd torsdag 18. januar 2018.
11. Eventuelt.
Fordeling af høstoffer. Der indkom et høstoffer på 664,50 kr. og 463 kr. i kirkens bøsse i
sommerens løb. I alt 1.127,50 kr. Fordeles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Læger
uden grænser.
Der indkøbes 10 salmebøger med stor skrift. Kassereren bestiller.
Kirkens olietank står ikke på fast grund. Man overvejer løsning. Kirkeværge og graver
ser på sagen.
Kontaktpersonen efterlyste vikar for graveren. Man vil spørge medhjælperen på Helgenæs.

