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Kort resume fra mødet.
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Dirigenten Flemming Jacobsen konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt.
Formanden Jacob Jacobsen aflagde beretning som i hovedtræk er medsendt som fil.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Kasserer Søren Beck gennemgik regnskab som ligeledes blev godkendt. Regnskabet er medsendt
som fil.
Nedenstående er nogle vigtige kommentarer til regnskabet og budget for 2016
Året har givet et stort underskud, men det var forventet da huset kun har kunnet lejes ud
halvdelen af året og fordi der har været en del ekstra omkostninger der er afholdt over driften
Der er etableret en kassekredit med en trækningsret på 125.000 kr og der er lige nu trukket 61.000
kr. Der er med andre ord god likviditet til rådighed.
Kassekreditten bliver nedskrevet med 12.500 kr årligt og vi afdrager ca. 20.000 kr. på
kreditforeningslånet årligt så det vil om 4 år være afviklet.
Der er udarbejdet et budget som viser et overskud på 30.000 kr – hvis alt går som forventet.
Både bestyrelses medlemmer og revisor som var på valg blev genvalgt.
Der var ikke indkommet forslag eller spørgsmål inden mødet.
Eventuelt
Ønske om at vedtægter revideres – det tages op i bestyrelsen.
Der blev gjort opmærksom på at vi bør gøre noget mere ud af at fortælle at lokalerne er meget
velegnede til fester med børn både sommer og vinter, idet udearealet er godt om sommeren men i
perioder man ikke kan være udendørs er entreen et sted hvor børnene kan få lov at være i fred for
voksne og hygge sig med hinanden.
Forslag om at få Kommunen til at sætte ekstra belysning op ved parkeringsarealet som i dag er
dårligt belyst.
Kan Gud og spagetti komme tilbage ?
Der skal gøres en indsats for at få flere medlemmer. Lav evt. opsøgende arbejde i form af besøg hos
ikke medlemmer, eller send opfordring til alle der er med i Vandværket, men ikke i
Forsamlingshuset.
Forsøg at få alle voksne i husstandene til at eje mindst 1 andel hver.
Hvis der skal indrettes vindfang skal pengene først være i kassen. Johannes nævnte at der måske er
mulighed for billige vinduespartier hos Klitte og Jensen.

Vitten Kirke – fremtidige muligheder.
Bent Engelbrecht
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Primo marts ser arkitekter på mulighederne for at gøre kirken mere anvendelig til specielle formål –
vent ikke store ændringer på kort sigt - Kirken arbejder jo for evigheden.
Bent er optimist m.h.t. at der kommer noget godt og brugbart på et tidspunkt.
Romersk Ortodoks Menighed fra Østjylland har vist interesse for at bruge kirken til deres kirkelige
handlinger og det har været drøftet i kirkekredse og forelagt biskoppen. Der har været en meget
positiv holdning til at hjælpe dette på vej.
Der er en godkendt kristen menighed.
Der forventes 40- 50 personer til gudstjenesterne.
I menighedsrådet er der lige nu en vis modstand som bl.a. går på at der ikke er helt
gennemsigtighed m.h.t. økonomien, der følger med denne mulighed. Det arbejdes der videre med
og Bent forventer en løsning på denne problemstilling.
Bent efterlyste Vitten borgernes holdning til emnet og der var en god og konstruktiv debat om
dette og hovedkonklusioner er anført.
Johannes har kendt initiativtageren gennem 15 år og talte meget varmt om denne person og sagde
at ikke kendte et mere ordentligt menneske.
Vi bør åbne Vitten kirke når nogen ønsker at bruge den og vise at byen er klar til at give et løft til
folk der er flygtet fra grusomheder i deres hjemland.
Vi bør kunne tilbyde leje af Forsamlingshuset til foreningspris på tidspunkter hvor det ikke
efterspøges af andre til fuld pris.
Inviter til fællesspisning med dem for at mødes – der kan søges tilskud fra Kommunen på 2000 kr.
til køb af mad mm.
De er velkomne og hvis der kan falde lidt ekstra indtægter i Forsamlingshusets kasse vil det være
velkomment.
Måske der er nogen der vil købe et billigt hus i Vitten som i dag er svært at få solgt.
Øvrige forhold omkring Kirken.
Der er kun få gudstjenester i dag og det skyldes mangel på personale men det er ved at blive løst så
der fremover kan være en gudstjeneste pr måned.
Hvis der blandt Vitten borgerne er forslag til aktiviteter der kan skabe liv i Kirken vil Inger Beck
gerne kontaktes.
Kirken vil blive renoveret fordi den bl.a. er belastet af fugtproblemer.
Kirkegården vil fremover få parkpræg når flere gravsteder er nedlagt. De nedlægges fordi det er et
lovkrav at der skal betales fuld kostpris for at opretholde gravstedet og det er der mange der ikke
ønsker eller der findes ingen pårørende. Såfremt der er skrevet stillingsbetegnelse på gravstenen
blive den sikkert bevaret, fordi den så har historisk værdi – husk det.
Når Kirken er renoveret forventer Kjeld at han kan lave mange spændende ting der vil trække flere
til udover dem der er direkte med i arrangementerne – det er set andre steder, og det vil skabe liv i
byen og mulighed for omtale.

