Beslutningsprotokol nr. 107.

Menighedsrådsmøde torsdag 22/11 2018.
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.
Allehelgen d. 4/11.
En god dag, med god prædiken som altid, og fuldt hus til kirkekaffe. Eftermiddagstidspunktet
virker godt, og det fortsætter vi med.
Familien på farten 31/10.
En god veltilrettelagt aften med god tilslutning. Familien rejser videre, og kan eventuelt komme
igen senere.
Kirkekaffe med menighedsrådets orientering 18/11.
Er afholdt - der var få kommentarer.
3. Meddelelser
Præst:
Hinge skal have ny Alba. Vinderslev har tre - vi beslutter at give én af vores til Hinge.
Mikael spørger, om det nogensinde har været overvejet at lave gudstjenester ved enten byfesten
i Vinderslev eller Mausing marked?
Vi tilslutter os at Mikael spørger Vinderslev Idrætsforening.
Konfirmandweekend lørdag/søndag. Mikael spørger om hjælp til at brygge kaffe før
gudstjeneste søndag? Jens L. siger ja.
Gudstjenester på Malmhøj er fremover flyttet fra torsdag til 1. tirsdag i måneden, kl. 14.30, med
kaffe.

Formand:
Udlån af sognehus opjustering af vilkår.
Nuværende regulativ er fra 2000. Den er kortfattet, og der kan fortolkes forskelligt. Men efter
overvejelse beslutter vi at lade regulativet være uændret - ikke mindst pga. sidste sætning:
“i tvivlstilfælde er menighedsrådets beslutning gældende”.
Kasserer:
Regning for fugearbejde er betalt.
Piberensning på orglet er betalt.
Der er købt nyt tøj til Heidi, vores nye graver.
Kirkeværge:
Kalkning: Der er kommet tilbud på kalkning fra foreløbig et firma, vi afventer fra endnu et forventet snart - og vi planlægger at vælge firma på næste rådsmøde. Der stilles forslag om at
indhente et 3. tilbud, og det beslutter vi - Søren sørger for, at det sker.
Der blev foreslået, om vi kan bidrage med egen arbejdskraft ved afdækning m.m? Det vil Søren
undersøge.
Mikrofon til klokke: Vi beslutter at købe en ny mikrofon til vores klokke, således at vi fortsat
kan høre klokkerne i kirken, og uden at kirketjener ved hver gudstjeneste skal op i klokketårnet
både før og efter ringning.
Vi beslutter at renovere trappen til klokketårnet.
Vi skal have en ny telefon til vores graver. Vi vil spørge Heidi, om hun vil købe.
Vi vil anskaffe en pumpe til brændstof – for ca. 300,-.
Vi vil anskaffe en sneplov (dozerblad) fordi den er mere handy end vores kost.
Kontaktperson
Graverstilling: Graver Morten Bitsch har opsagt sin stilling pr. 30.11.2018. Stillingen blev
opslået på Jobnet og i Kjellerup Tidende. Vi fik 21 ansøgere, tre til jobsamtale. Graver Heidi
Jeremiassen Jensen er ansat pr. 1. december 2018. Der er udarbejdet og underskrevet
ansættelseskontrakt.
Heidi er startet som vikar 19.11. Hun bliver introduceret til arbejdsgange og hjælper med
grandækning.
Vi har haft brandsyn, uden bemærkninger.
Alle vores medarbejdere har fridag 27.12.
Medarbejder repræsentant
Heidi er begyndt som ny medarbejder.

4. Konstituering.
Formand (skriftlig) Birgit Thomsen
Næstformand(skriftlig) Jens Stenholt
Kasserer. Jens Larsen
Kirkeværge. Søren Holm
Sekretær. Knud Friis
Kontaktperson. Lisbeth Christensen
Bygningskyndig person. Murermester Tage Hønholt.
Underskriftbemyndigede personer. Birgit Thomsen, Jens Larsen
Udvalg for studietur: Birgit og Jens L.
Sogneaftener: Lisbeth, Mikael og Finn
Præstegårdsudvalg: Lisbeth og Jens S.
5. Menighedsrådsmøder i 2019
23.1 Hos Søren.
13.3 Regnskabsmøde. Sognehuset.
9.5 Kirkesyn. Kl 17. Sognehuset.
22.8 Hos Jens Stenholt.
14.9 Studietur til Christiansfeld.
10.10 Hos Jens Larsen.
21.11 Hos Birgit.
6. Evt.
Julekoncert: Der er annonce i Kjellerup Tidende. Lisbeth står for kaffen bagefter.
Julefrokost: Nogle af os møder op 16.45 for at dække op. Julehistorie og selskabsleg.
Jens L. Skaffer drikkevarer. Lisbeth sørger for juleslik og 4 mandelgaver.
Luciagudstjeneste. Der er bestilt mad til 60. Jens L. og Knud står for borddækning.
Birgit og Lisbeth står for mad.
Kirkefrokost og kirkekaffe:
Vi satser på at inddrage frivillige fra sognet. Men ellers
13.1; Jens S.
3.2: Knud
17.2: Søren

