Menighedsrådsmøde 24/8 2017 kl. 19.00
Beslutningsprotokol nr 99.
Til stede: Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen, Anni
Lolk, Helle Brauner Frølund, Mikael Holst Kongensholm og Knud Friis (ref.)
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Siden sidst:
Mikael og Lise er flyttet.
Vellykket 2. Pinsedags-gudstjeneste - Lisbeth takker Mikael for de praktiske ting, Mikael
gjorde i den forbindelse - stort som småt. Vi håber gudstjenesten ved Vinderslevholm bliver
en tradition.
3. Meddelelser:
Kan der fås ca dato for kalkning 2018.
Der indhentes to tilbud. Vi ønsker arbejdet startet 16.2 og færdiggjort senest 16.3.
Vi ønsker tilbuds-materialet klar på næste rådsmøde, så vi kan tage beslutning om hvilket
firma der skal have opgaven. Søren fortæller, at der håbes på, at opgaven kan klares med lift i
stedet for stillads.
Helle har set begyndende borebiller i kirken, kun lidt, og det er under behandling og
observation.
Evt projektor i kirkerum. Mikael begrunder bl.a., at billeder kan være et godt supplement til de
talte ord, samt at der kan vises sangtekster, der ikke står i salmebogen. Vi taler om placering af
både teknik og skærm. Mikael får til opgave at undersøge muligheder hos firmaer.
Præst:
Debat om at fjerne bænk med henblik på etablering af børneområde. Der er tilslutning til
ideen. Der er forslag om små borde og bænke, og måske at sætte glas op for at skærme for lyd.
Vi er opmærksom på at overholde fredningsregler m.m. og arbejder videre med ideen.
Klaver/el-orgel. Vi mangler et driftssikkert klaver i sognehuset. Det vil også være fint med
mulighed for klaver i kirken. Marianne har indhentet tilbud, og umiddelbart stemmer vi for
den bedste kvalitet, bl.a. fordi den let kan bæres mellem sognehus og kirke. Vi ønsker den
anskaffet inden midt september, hvor der skal være sogneaften. Lisbeth spørger Marianne om
hun vil undersøge, om vi kan få klaveret på prøve.
Der er konfirmandopstart på torsdag. Undervisningen skal foregå her i Vinderslev fordi det
passer med bussen til Kjellerup Skole. Onsdage fra 8-9.45. I år kun fire konfirmander. Der er
ønske om at få offentliggjort konfirmand navne i kirkebladet før konfirmationen.
Der er lavet et årshjul for familiegudstjenester; 4 i Hinge og 4 i Vinderslev.
De ni kirker fra gammel Kjellerup kommune starter en fælles facebook side op. “Kirkerne i
midten”.
Formand :

Ny dåbssalme. Vi er glade for den ny måde at lave dåb og den ny dåbssalme.
Studietur. De sidste detaljer ligges på plads.
Kasserer: Alm. orintering om regnskab.
Jens orienterede om det første halve års tal. Vi noterer, at forbedringer og nyindkøb er betalt.
Indkøb af melodibog skal også betales af os. Vi godkender orienteringen.
Samtidig giver vi skriftlig godkendelse til regnskabsopgørelsen for 2016.
Kirkeværge:
Fugning af kirken udvendig. Er udført.
Rampe ved kapel. Blev færdig i går - fint resultat.
Vinduer. Henrik Rask foreslår, at de eksisterende vinduer tages ud, repareres, sandblæses,
galvvaniseres og males. Provst Poul Erik Knudsen er informeret, og har godkendt projektet.
Søren har modtaget tilbud, vi godkender.
Kontaktperson: Almindelig orientering:
Lisbeth har afholdt MUS samtale med de ansatte.
Marianne har ansøgt om støtte til forløb i Vestervig fra nu til Sct. Hans 2018. Vi bevilliger
5.000,- Til gebyr, kørsel og bøger.
Gravermedhjælper Helle Frølund har opsagt sin stilling pr 30.9 2017. Stillingen er opslået,
ansøgningsfrist 10.9. Ansættelsessamtale 13.9
4. Midlertidig bolig for præstepar. Præstegårdssituation. Intet nyt.
5. Præstegårdsskoven. Intet nyt
6. Evt.
Kirkekaffe: er aftalt t.o.m. 28.11.
Vi laver orientering fra menighedsråd d. 15.10. Det skal bekendtgøres under gudstjenester
forinden.
Hinge inviterer til julefrokost 4.12.
Vi vil fortsat støtte Lokalbladet med 7.000, kr.

