Menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn, 11.10.2018
Beslutningsprotokol nr. 106.
Til stede:
Mikael Holst Kongensholm, Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth
Christensen, Finn Najbjerg og Knud Friis (ref.)
Afbud:
Jytte Haarup Jensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Siden sidst.
15/9 studietur til Varde-egnen: En rigtig god dag.
18/9 10 års fødselsdagsfest for Børnehjørnet: Vi gav gavekort til Helle og Anne Marie som en
påskønnelse for deres lange indsats.
Sogneaften 19/9: Med Elli Kappelgaard. En god aften, ca. 35 deltagere.
23/9 høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost: 166 kirkegængere, god prædiken, to
barnedåb og 50 til frokost. Fint at spejderne deltog.
Samlet høstoffer på 5675,-. Disse er fordelt efter givernes ønsker. Udførlig liste forefindes hos
kassereren.
3. Meddelelser:
Præst:
Himmelske dage: Stift og provsti oplyser, at vi kan aflyse vor egen gudstjeneste Kr.
Himmelfartsdag til fordel for en fælles i Herning. Vi vil holde vores egen, og oplyse om
muligheden i Herning, som er kl. 14.
Budget til konfirmander: Vi giver bibler og konfirmandbilleder. Men kan vi gøre noget derudover?
Vi giver til tur til Viborg samt konfirmandweekend. Derudover er vi åbne for, at det kan være en ide
at købe en til at holde oplæg til en forældreaften - særligt i år hvor konfirmandholdet er så stort.
Frivilligt arbejde: Er der initiativer, vi kunne bruge frivillige til? Kunne være:
Konfirmandweekend
Kirkebøn
Kirkefrokost
Kirkekaffe

Mikael vil opfordre til at deltage i frivilligt fællesskab, når menighedsrådet holder
orienteringsmøde.
Formand:
Udlån af sognehus. Vi mangler at have en uddybende holdning til vores regulativ for udlån af
sognehus. Vi sætter det på som punkt til næste gang.
Kasserer:
Hinge deler udgiften med Mariannes kursus med os.
Der er sendt 7000 kr. til Lokalbladet.
Fordybningen i parkeringspladsen er repareret, for godt 5.000 kr.
Øvrige udgifter blev nævnt. Beholdning uændret.
Godkendelse af budget 2019: Samme budget som det vi foreløbigt godkendte for 3 måneder siden.
Vi godkender.
3. Kvartalsrapport blev gennemgået. Vi godkender, og formand og kasserer underskriver.
Godkendelse af regnskab 2017. Vi beslutter, at der i overensstemmelse med god skik skal være to
fuldmagtsindehavere til vores bankkonti.
Regnskabet er gennemgået og godkendt.
Grundfos-koret kommer 28.11.2019. Vi skal vælge to fællessange; Blomstre som en rosengård og
En rose så jeg skyde.
Kirkeværge:
Kalkning: Søren satser på, at kalkningen kan starte efter konfirmationerne. Søren har fået anbefalet
et bestemt tømrerfirma til afdækning, som vi ønsker at få et fast tilbud fra.
Kontaktperson:
Vores praktikant på kirkegården er stoppet.
Lisbeth har været til en givende ERFA aften med andre kontaktpersoner.
Der er grandækningskursus for Morten og Uffe 22.10.
Det årlige medarbejdermøde er 28.11 kl. 15.30.
Opmålingen ved kirken har sammenlagt vist, at vi på kirkegården har brugt færre timer end hvad
målingen viser, vi kan bruge. Lisbeth pointerer, at opmålingen er vejledende.

Medarbejder repræsentant:
Intet nyt.
4. Evt.
Julekoncert 2018: I år er det med 19.30 som starttidspunkt.
Julefrokost: 6.12. Birgit bestiller mad og laver indbydelse.
Der er billeder med de nyeste konfirmandhold på vej i en ny ramme til sognehuset.

Knud Kristensen laver det praktiske, og han sætter også billeder af kirken fra gamle dage, samt
oplysende tekst ved.
Birgit og Lisbeth har været til budget- og samrådsmøde. Det var en god aften fordi der var en god
orientering om regnskab, og omkring hvad der sker omkring kirkerne i gammel Kjellerup
Kommune.

