
Onsdag 22. maj 2019 afholdt Vistoft menighedsråd møde i Tved Præstegård. 
 
Samtlige medlemmer deltog. Graver Jane Thomsen deltog. 
 
Mødet indledtes med syn over Vistoft kirke og kirkegård. 
 
1. Siden sidst. 
    Der afholdtes menighedsmøde 2. maj om forslag til sammenlægning af pastoratets tre  
    menighedsråd til et fælles menighedsråd fra 1. søndag i advent 2019. 
    Der var på mødet enstemmig opbakning til forslaget med 17 stemmer for og ingen imod. 
    Der arbejdes nu videre frem mod sammenlægning. 
 
2. Meddelelser. 
    Intet. 
 
3. Godkendelse af kvartalsrapport for perioden 1/1-31/3-2019. 
    Perioden ender med et overskud på 44.442,67 kr., hvilket skyldes, at visse udgifter, afholdt i 
    perioden, ikke var konteret pr. 31/3. 
    Kvartalsrapporten blev godkendt. 
 
4. Budget 2020. 
    Formand og kasserer har sammen med regnskabskontoret udarbejdet foreløbigt budget for 2020. 
    Der budgetteres med en kirkelig ligning på 763.731 kr., driftsudgifter på 804.559 kr. og et under- 
    skud på 40.828 kr. 
    Budgetforslaget blev godkendt. 
    Budgetforslaget er indsendt med følgende identifikationslinje: 
    Vistoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17988913, Budget 2020, Bidrag budget afleveret  
    d. 21-05-2019 11:23 
 
5. Knæfald. 
    Ida Bangsgaard orienterede om møde med Mols Fysioterapi vedrørende ergonomisk rigtigt  
    knæfald. 
    Den af fysioterapien foreslåede hældning kan ikke lade sig gøre af hensyn til højden på gitteret 
    ind til alteret. 
 
6. Højttaleranlæg i kirken. 
    Enkelte kirkegængere og begravelsesgæster har klaget over, at de ikke kan høre præsten i kirken. 
    Man besluttede at afvente ansættelse af ny præst, før der foretages noget i sagen. 
 
7. Næste møde. 
    Onsdag 21. august kl. 19.30 i Tved Præstegård. 
    Fællesmøde i Tved Præstegård onsdag 4. september kl. 19.30. 
     
8. Eventuelt. 
    Der afholdes kirkekaffe efter aftengudstjeneste 18. august kl. 19.30. Ida og Magda sørger for  
    kaffe og småkager. 
    Kontaktpersonen orienterede om samtale med provst omkring muligheden for mere end en 
    kontaktperson, når menighedsrådene lægges sammen. Provsten har svaret, at der kun kan være  
    en kontaktperson i hvert menighedsråd. 
    Berit Riddermann er ansat som gravermedhjælper fra 27. maj 2019. 
    Ansættelsesmyndighed er Vistoft menighedsråd. 
 
  


