
Torsdag 16. august 2018 afholdt Vistoft menighedsråd møde i Tved præstegård. 
Alle medlemmer var mødt. 
 
Kirkeværge Jan Birks døde den 27. juli. I hans sted er 2. suppleant Ida Vinsten Bangsgaard indtrådt 
som medlem af menighedsrådet. 1. suppleant Joan Langvad Jensen ønskede af personlige årsager 
ikke at indtræde i rådet. 
Ida Bangsgaard varetager indtil næste konstituering hvervet som kirkeværge efter Jan Birk. 
 
1. Siden sidst. 
    Man konstaterede, at kirkens parkeringsplads var for lille til Jan Birks bisættelse. 
 
2. Meddelelser. 
    Ingen. 
 
3. Kvartalsrapport. 
    Næstformand og kasserer gennemgik kvartalsrapport for perioden 1. januar - 30.  
    juni 2018. Perioden udviser et underskud på 14.682,83 kr. 
    Kvartalsrapporten blev taget til efterretning. 
 
4. Messehagel. 
    Arven efter Sigrid Høgh-Dam er kommet til udbetaling. Arven til menighedsrådet 
    andrager 56.525 kr. Arveladeren har ønsket, at beløbet skal gå til indkøb af en  
    messehagel til Vistoft kirke. 
    Magda Høgh undersøger mulighederne og indhenter forslag. 
 
5. Samarbejde omkring kirkesanger. 
    Man undersøger med Knebel-Rolsø-Agri-Egens menighedsråd om man kan 
    indlede et samarbejde omkring kirkesanger. 
 
6. Orientering om fraflytning af præstebolig. 
    Sognepræsten har fået dispensation fra bopælspligten i Tved præstegård fra 1.  
    august 2018 og fået bevilget sin afsked pr. 1. august 2020. 
 
7. To møder om sammenlægning af menighedsråd. 
    Formanden orienterede om afholdte møder om henholdsvis fremtidigt graver- 
    samarbejde og om to møder afholdt mellem pastoratets formænd og næstformænd, 
    med henblik på forslag til sammenlægning af menighedsråd. 
 
8. Punkter til fællesmøde 23. oktober. 
    De enkelte grupper aflægger referat fra de afholdte møder mellem de forskellige 
    indehavere af menighedsrådenes tillidsposter. 
    Orientering om forslag til fremtidig graversamarbejde. 
    Drøftelse af mulig tidsplan og procedure for evt. sammenlægning af menighedsråd. 
    Sikring af gravsten. 
 
9. Budgetsamråd 30. august. 
    Der afholdes budgetsamråd i Egegård 30. august. 
    Formand og kasserer deltager. 
 
10. Næste møde. 
      Fællesmøde tirsdag 23. oktober kl. 19.30 i Helgenæs præstegård. 
      Næste møde i Vistoft menighedsråd afholdes torsdag 8. november kl. 19.30 i Tve 
      præstegård. 



      
11. Eventuelt. 
      Graveren orienterede om sikring af gravsten. Man afventer drøftelse på  
      budgetsamråd. 
      Sognepræsten orienterede om nyordning for distribution af kirkeblade. Man op- 
      hører med husstandsomdeling, og vil fremover lægge bladene i butikker, læge- 
      konsultationer, kirkernes våbenhuse m.v. 
      Graveren orienterede om tørkens indflydelse på kirkegårdens buksbomhække, der    
      er meget sarte. Graveren foreslog, at man løbende udskifter hækkene med mere 
      robuste hækplanter. Graveren arbejder videre med sagen. 
 
 


