Beslutningsprotokol nr. 104
Menighedsrådsmøde med kirkesyn onsdag 24/5 2018.
Til stede:
Morten Bitch og Uffe Hansen under punkt 1.
Til hele mødet: Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen, Finn
Najbjerg og Knud Friis (ref.)
Afbud fra: Jytte Lolk Jensen
Dagsorden
1. Syn af kirke og kirkegård.
Vi beslutter at:
• tilkøbe hjælp til reparation af vinduer på sydsiden af kirken, -ved Uffe.
• Bestille murer Tage Hønholt til reparation af tagrygning på nordvest siden af tårnet,
og til fugning af sokkel af kirken. Desuden er han allerede bestilt til reparation af
kirkemuren mod parkeringspladsen.
• Vi vil have tæppe bagerst i koret fordi gulvet bliver vådt og glat. Søren kontakter
Tæppelageret i Ans.
• Morten køber en batteridrevet, sort, læselampe til alter/prædikestol.
• Fjerne to uhensigtsmæssige hække - de er i området hvor der er gravstedsplader i
plænen.
• Søren bestiller algebehandling af sognehusets og kapellets tage.
• Morten og Uffe vedligeholder gelændere ved kapel og kirke til vinter.
• Uffe maler tårntrappe.
• Vinduer og remme på sognehuset males af Uffe.
• Fordybning i fliserne på parkeringsplads skal udjævnes. Søren bestiller Elkjær
Anlæg.
Vi er glade for at se en generelt meget velholdt kirkegård.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Siden sidst.
Afslutning af minikonfirmander 25/3. God tilslutning.
Påskens gudstjenester. Rigtig godt med påskemorgensang, men der var næsten for god tid så måske lidt senere næste gang. Generelt god tilslutning til alle gudstjenester.
Skærtorsdag var 20.30 - vi mener, det ikke må være senere.
Det kunne også være en mulighed med fælles gudstjeneste med Hinge skærtorsdag og 2.
Påskedag.
Store Bededags gudstjeneste. Mange bruger muligheden for at tænde lys. 40 til varme
hveder.

Pinsegudstjenester. Igen en fin oplevelse. Tanker om hvorvidt området omkring
Vinderslevholm kan bruges mere aktivt - og tanker om fælles mad.

4. Meddelelser:
Præst:
Konfirmandopstart: bliver i forbindelse med en søndagsgudstjeneste. Undervisningen starter
26/9.
Kirkemusikalsk legestue: Har nu kørt 3 gange, to af aflyst af forskellige grunde, og der er en
gang tilbage. Der har deltaget 15-25 børn. Uffe har deltaget hver gang, Anne Grete var med
første gang. Vi satser på at tage det op igen til næste år.
Kirkeblad: Vi får fremover en formentlig bedre og mere stabil udbringning hos PostNord,
end det vi har oplevet hidtil med bladkompagniet, endda lidt billigere.
Formand:
Kan vi få et svar om præstegården? Der er intet nyt, men vi er oplyst om, at sagen er under
behandling, og vi er lovet svar her i maj.

Kasserer:
Kvartalsrapport for 1. kvartal blev runddelt. Vi følger budgettet. Rapporten er underskrevet
af formand og kasserer og indsendt til provstiet.
Der er indkøbt 20 klapstole for 2475 incl. moms.
Legetøj til Børnebænken for 1035,Plæneklipper er købt og anskaffet, jvf. sidste protokol.
Reparation af orgel for 5400,Vi er tilmeldt persondatabeskyttelse, hvilket vores regnskabsfører har hjulpet os med.
Kirkeværge:
Det er endnu ikke muligt at afgive tilbud på kalkning. Vi mangler at få at afklaret med
Nationalmuseet hvorledes der skal dækkes af før kalkningen.
Næste træk i processen er besøg af Nationalmuseet 20.6. Søren siger, det vil være godt hvis
flere fra rådet deltager denne dag, fra kl. 15 - 17.
Vi ser nu en lang proces for os før projektet er afsluttet. To lokale murerfirmaer er pt. I færd
med at forberede hver deres tilbud.
Lamperne i kirken skal nedtages og restaureres under samme ombæring.
Kontaktperson:
Morten og Uffe på anlægskursus 7/5.

Lisbeth har afholdt MUS-samtaler med alle medarbejdere.
Der er medarbejder kaffe onsdag d. 13. juni, og dermed ikke 14. juni. Dette fordi Lisbeth så
har mulighed for at deltage.
Medarbejder repræsentant:
Trivslen er god blandt medarbejderne.
5. Evt:
Kommende kirkekaffe: 10.6 er Søren ansvarlig og 26.8 er det Birgit.
Jytte Lolk Jensen er ny valgmenighedsrepræsentant i menighedsrådet.
Konfirmationsdag: Vi har spurgt minikonfirmand-forældre, om der er ønske om
lørdagskonfirmation? Det har ingen svaret ja til. Vi beslutter at holde fast i vores hidtidige
praksis.
Knud skaffer ny ramme til konfirmationsbilleder i entréen.

