Vinderslev Menighedsrådsmøde hos Søren og Ingrid d. 23/11 2017
Beslutningsprotokol nr.101
Til stede: Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen, Anni Lolk,
Uffe Hansen, Mikael Holst Kongensholm og Knud Friis (ref.)
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
2) Siden sidst:
- 15/10 aftensgudstjeneste med kirkekaffe. God, hyggelig gudstjeneste.
- 2/11 sangaften v. Marianne og Mikael. En god aften. Fuld hus. Forslag om at lave
sangaftener årligt.
- 5/11 Allehelgens gudstjeneste med kirkekaffe. Stort fremmøde. Meget godt med den fælles
kaffe, bl.a. fordi det giver mulighed for at mødes med andre om minder.
3) Meddelelser:
Præst:
- Visioner fortsat 3,4 og 5. Mikael formulerer vedr. diakoni, mission og god forvaltning.
- Kristendomskursus. Mikael håber, der kan komme en gruppe i både Vinderslev og Hinge.
Opstart til januar. Mikael efterlyser gruppeledere og deltagere.
- Kirkeblad. Mikael oplyser om tilbud på nyt kirkeblad og ny bladdistributør. Pris for
prøveopsætning: 3.000. Tilbuddet godkendes.
Formand:
- Forespørgsel fra Kjellerup. Angående fælles sogneaftener. Fint initiativ, men vi vægter
vores lokale aftener og siger derfor nej tak.
Kasserer:
- Alm. orientering om regnskab. Nu er regnskab 2016 helt afsluttet, uden kommentarer.
- Budget for 2018 er gennemgået og godkendt. Det er samme tal som det foreløbige budget,
vi har forberedt tidligere på året.
- Kvartalsrapport er runddelt, Gennemgået og godkendt.
- Vi har fået gennemgået et stikprøvevis kasseeftersyn, meget blev kigget igennem, alt var i
orden.
Kirkeværge :
- Der skal i løbet af 2018 laves en detaljeret registrering af provststiets kirkegårde. Der
kommer folk ud og gør det.
- Kalkningen. Vi venter på Nationalmuseet.
- Klaver. Det har udviklet sig sådan, at vi har opdaget, at det er godt med et klaver ved siden
ved orglet, og at det er besværligt at flytte det op og ned af trappen til orglet. Derfor
beslutter vi at købe endnu et. Vi beder Marianne stå for købet.

-

PC og skrivebord. Udgiften er sat på 2018 budgettet, derfor skal det anskaffes efter nytår. Vi
anbefaler Hauge Data. Vi beder Morten og Uffe stå for indkøbet. Også af to ny
skrivebordsstole.

Kontaktperson:
- Alm. orientering: Tak for flot grandækning. Dejligt at se, der også kan arbejdes inden døre,
ved hjælp af net.
- Finn Najbjerg er medarbejderrepræsentant i rådet i 2018.
Næstformand:
- Inventar til kommende børne-afsnit. Vi så billeder af modeller af de nye skamler.
Medarbejderrepræsentant:
- Uffe er glad for jobbet.
4) Konstituering:
Formand: Jens Stenholt
Næstformand: Birgit
Kasserer: Jens Benner
Kirkeværge. Søren
Sekretær: Knud
Kontaktperson: Lisbeth
Bygningssagkyndig: Søren har spurgt murer Tage Hønholt. Han vil gerne, og det bakker vi op
om.
Underskriftbemyndigede personer: Jens og Jens
5) Menighedsrådsmøde i 2018:
Torsdag 25.1 kl. 19 (afbud fra Knud). Hos Stenholt.
Regnskabs- og budgetmøde, med Svend Siersbæk: 14.3 kl. 18. (afbud fra Mikael). I sognehuset
Kirkesyn 24.5 kl. 17. I sognehuset
Onsdag 22.8 kl. 19. Hos Birgit
Torsdag 11.10 kl. 19. Hos Lisbeth
Torsdag 22.11 kl. 19. Hos Knud
Studietur lørdag 15. september.
Julefrokost torsdag d. 6.12 - Hvis Hinge er med på det.
Julekoncert formentlig tirsdag d. 27.11.
6) Evt.
-

Vejkirke: Vi mener at vores kirke er så seværdig, at vi bør være med i ordningen. Derfor
beslutter vi fortsat at være med i pjecen og ordningen årene frem, indtil andet besluttes.
Kirkekaffe:
Luciamad: Anne Grete m.fl. Bestil til 80.
7.1 om aftenen: Jens Stenholt.
11.2: Knud

- Påsken 2018. Mikael spørger, om vi kan tænke over nye tiltag op til næste rådsmøde.

