
Referat af møde i Vistoft menighedsråd torsdag 8. marts 2018 
 
Torsdag 8. marts 2018 afholdt Vistoft menighedsråd møde i Tved Præstegård. 
Afbud fra Jan Birk. 
Mødet var det årlige regnskabsmøde, hvor rådet skal være fuldtalligt. 
Desværre kunne ingen af suppleanterne møde. 
 
1. Godkendelse af regnskab for 2017. 
    Regnskabskontorets medarbejdere gennemgik regnskabet for 2017. 
    Regnskabet udviser et driftsoverskud på 43.264,78 kr. Dette skyldes især en 
    besparelse på lønudgiften på kirkegården, da kirkegården i forbindelse med graver- 
    skifte blev nyopmålt, hvorved de hidtidige medhjælpertimer bortfaldt. 
    Regnskabet blev godkendt med følgende stempel: 
    Vistoft Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17988913, Regnskab 2017, Afleveret d. 08-   
    03-2018 20:32 
 
2. Siden sidst. 
    Intet. 
 
3. Meddelelser. 
    Man har ansat Belinda Wilkens Støve, Knebel, som gravermedhjælper og graver- 
    vikar ved Tved, Helgenæs og Vistoft kirker og kirkegårde. Vistoft menighedsråd 
    regner med at benytte graverafløseren cirka 100 timer om året. 
 
4. Procedure for betaling af regninger. 
    Almindeligvis er det ikke den samme, der både godkender og udbetaler. 
    Men både regnskabskontor og revisor har accepteret, at menighedsrådets kasserer 
    foretager udbetalinger, uden at formanden har attesteret regningerne. 
 
5. Alterkalk. 
    Kirkens gamle alterkalk fra 1684 trænger til gennemgribende istandsættelse. Der er  
    modtaget tilbud fra sølvsmed Andreas Exner på 70.000 kr. Kassereren har ansøgt 
    provstiudvalget om ekstrabevilling til formålet. Rådet vedtog at indhente et ekstra 
    tilbud. Der er luft i budgettet til at arbejdet kan udføres. 
 
6. Parkeringspladsen. 
    Man besluttede, at der ikke tales mere om parkeringspladsen. 
 
7. Råd uden egentlige opgaver. 
    I følge samarbejdsaftalen om fælles organist for alle kirker på Mols/Helgenæs 
    skal der etableres et samarbejdsudvalg. Poul Bangsgaard indtræder. 
 
8. Styresystem/ur til varmeanlæg. 
    Graveren orienterede om anbefalinger fra energirapport. Der anbefales  
    installering af tænd/slukur til ca. 25.000 kr. Næstformanden tager kontakt til 
    energikonsulent. 
    Der kan søges provstiudvalget om tilskud til energioptimering. 
 
9. Status for kirkens indre. 
     Kirken er under indvendig istandsættelse, der forventes afsluttet inden påske. 
     Kirken tages i brug igen til højmesse Skærtorsdag 29. marts kl. 10. 
      
10. Opslagstavle o.a. i våbenhus. 
      Man vedtog at indkøbe ny opslagstavle til våbenhuset. Graveren tager sig af sagen. 



 
 
 
11. Fisk til pinsegudstjeneste. 
     Formanden og hans kone har tilbudt at lave et lille traktement efter gudstjenesten 
     Pinsedag kl. 9. Rådet tog med tak imod tilbuddet. 
 
12. Punkter til fællesmøde. 
      Der afholdes fællesmøde i pastoratet 11. april. Evt. sammenlægning skal være et 
      hovedpunkt på mødet. 
 
13. Forslag til sommerens aktiviteter. 
      Man regner med stafetaftener med nye salmer. Herudover koncerter. 
 
14. Udskiftning af olietank ved kirken. 
      Skal ske inden udgangen af 2018. 
 
15. Næste møde. 
      Fællesmøde 11. april. 
      Næste møde i Vistoft menighedsråd tirsdag 15. maj. Der indledes med kirke- og  
      kirkegårdssyn kl. 19. 
     
16. Eventuelt. 
      Graveren er udtaget til evt. strejke. Man forholder sig til sagen, hvis der bliver 
      konflikt. 
 


