Regnskabs- og budgetmøde med efterfølgende
menighedsrådsmøde i sognehuset torsdag den 9/3 2017 kl 18.00
Beslutningsprotokol 97
Til stede:
Anni Lolk, Helle Frølund, Mikael Kongensholm, Jens Stenholt, Lisbeth Christensen, Jens Larsen, Søren Holm,
Birgit Thomsen, Knud Friis (referent).
Dagsorden:
1 Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet er gennemgået af revisor Svend Siersbæk, godkendt og underskrevet.
2 Godkendelse af dagsorden
En tilføjelse: Præstesekretær.
3 Siden sidst:
Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer 31-1:
God aften, med over 100 kollegaer. Gode oplæg og godt at være delt ind i grupper efter hvilke roller vi har i rådet.
Sogneaften 1-2:
God aften, mange relevante emner og god tilslutning.
Indsættelsesfest 19-2:
En dejlig dag. Godt at præstekollegaer deltog.
Fastelavnsgudstjeneste 26-2:
God tilslutning. Forældre har udtalt, at prædiken var kort, og at det er godt til sådan en gudstjeneste.
4 Meddelelser:
Præst:
Dagplejesalmesang: Michael er spurgt efter, om kirken kan arrangere sang for dagplejen. Overvejelser om også at
invitere helt små børn, og forældre, der er på barsel. Overvejelse om at starte efter påske.
Rådet ønsker det iværksat, bevilliger de fornødne timer og materialeudgifter.
Mikael arbejder videre med opgaven.
Udlejer af Vinderslevholm har givet tilsagn om, at vi må holde gudstjeneste 2. Pinsedag igen i år.
Formand :
Kirkeværge:
Indvendig kalkning - udsat til 2018
Rust i vindue - de to, der ligger mod nord. Provsten og en fagperson kommer og ser på dette.
Projektører foran kirken - nye er bestilt, men mindre og forskellig styrke.
Støvsuger til kirken - vi køber en ekstra, til brug i kirken.
Løvblæser - pris: ca. 23.000,- Ikke endeligt besluttet.
Skærm til organist - Svært at se på skærmen, derfor forsøges det at placere det tilhørende kamera tættere på alter,
og mere skærmet for sollys.

Medarbejderrep.:
Kasserer :
Alm. Orientering om regnskabet - Orientering givet af Jens.
Kontaktperson:
Vedtægt for kontaktperson - ajourført vedtægt blev runddelt til alle.
Minikonfirmander - ca 11. Begejstrede for udklædning, og positive tilbagemeldinger fra forældre.
Afslutningsgudstjeneste d. 9/4 - Helle vil lave kødsovs dagen før. Lisbeth og Elly vil koge pasta. Jens og Jens
dække bord.
Guider til Vinderslev Kirke - Metha guider 11. juni kl. 13, med fokus på kalkmalerier. Kommende guider, og alle
andre, må komme og lytte og lære.
Præstesekretær - der er udarbejdet en vedtægt vedrørende kordegnefunktion, hvorved det tydeliggøres hvilke
ydelser, vi tilkøber fra præstesekretæren. Vi godkender og underskriver vedtægten.
5. Sekretær:
Referat af menighedsrådsmøde: Ny praksis: Referatet læses op på slutningen af hvert møde. Der underskrives
herefter. Herefter mailes til alle, og derefter en uges tid til rettelser hvorefter Helle lægger den på hjemmesiden.
6. Præstegården. Ved vi noget? Nej.
7. Præstegårdsskoven. Der blev givet en orientering om et brev afsendt fra Hinge og Vinderslev menighedsråd til
Provstiet.
8. Evt.
Godt med aktivitetskalender for hver måned.
En privat erhvervs drivende har spurgt til hvorvidt sognehuset kan lånes/lejes. Vores svar er negativt.
Vi er glade for den nørkle-klub her er, og vi opfordrer til, at der oplyses om dens eksistens.

