Menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn, 23.1.2019
Beslutningsprotokol nr. 108.
Til stede:
Mikael Holst Kongensholm, Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth
Christensen, Jytte Haarup Jensen, Heidi Jeremiassen Jensen og Knud Friis (ref.)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Siden sidst
Lucia gudstjeneste den med efter følgende spisning. Næsten 50 til spisning, hvilket vi synes er godt.
113 i kirken. Så grundlag for at fortsætte til næste år.
Julekoncert, den 27/11. Godt besøgt, og en god koncert. Godt at korene fra år til år har forskellig
udtryk, og forskellig størrelse.
Julens andre gudstjenester. Godt besøgt. Begge juleaftensgudstjenester fyldte kirken.
Kirke frokost, den 13-01. Godt 30 til frokosten, og rigtig hyggeligt.
3. Meddelelser.
Præst:
Kirke musikalsk legestue. Starter efter påske, 5 onsdage fra 9.45 til 10.30. Uffe og Mikael forestår
det.
Minikonfirmand. Netop startet i dag, med ca. halvdelen af klassen. Uffe, Anne Grete, Mikael og
Tove er med.
Påsken;
Fælles skærtorsdags spisning i Hinge.
Gå-gudstjeneste i præstegårdsskoven i Hinge 2. påskedag.
Formand:
Forretningsorden. Birgit deler vores forretningsorden rundt. Den er nu underskrevet af Birgit.
Lidt fra postkassen:
Himmelske dage på heden - ser spændende ud.
Gravsikring - vi tilser fortsat, at gravstenene står sikkert, og afventer hvorvidt der kommer
yderligere instrukser fra provststiet.
Fotografering af kirken til Leksika. Det er gratis, og vi vil gerne være med. Dette meddeler Birgit til
TrapDanmark.

Hjertestarter. (service aftale). Vi har modtaget tilbud om førstehjælpskursus med op til 16 deltagere.
Vi siger ja tak.
Garantien for vores nuværende hjertestarter udløber til næste år. Vi bestiller ny starter til foråret
2020. Birgit kontakter firmaet bag.
Kasserer:
Jens oplyser, hvad der er indkøbt siden sidst, blandt andet sneskraber for knap 10.000, samt
mikrofon til klokken, som aftalt for 5.500. Uændret kassebeholdning.
Tilbud fra Oticon. Vores lydanlæg til teleslynge er fra 2012, men virker ikke optimalt. Jens har
modtaget tilbud på forstærker til teleslynge, samt gennemgang af det samlede anlæg, på ca. 17.000,
inkl. moms. Vi siger ja.
Budget 2020, 2021 og 2022
Vi ønsker kalkning af tårn, samt reparation af tag på tårn i 2020.
Vi ønsker penge afsat til udskiftning af hække i både 20, 21 og 22.
Kirkeværge:
Kalkning.
Søren har spurgt efter tilbud på kalkning fra 3 firmaer. Indtil videre fået svar fra 1.
Desuden 1 tilbud på afdækning i kirken.
Desuden 1 tilbud fra konservator.
Desuden 1 tilbud fra gørtler.
Vi ser nu, at projektet kan medføre lukning af kirken i op til et halvt år.
Vi aftaler, at vi mødes ekstraordinært når de sidste tilbud er modtaget. Vi arbejder videre med
projektet.
Uffe har repareret trappen til klokketårnet, og gelænder til kirke og kapel. Materialeudgifter ca. 300.
Kontakt person:
Velkommen til Heidi som medarbejderrepræsentant i menighedsrådet, og tak til Finn for det år, han
var med.
Der laves APV for alle medarbejdere 21. februar.
Infotavlen ved kirken. Heidi opdaterer, og sætter løbende nye gudstjenestetider op.
Medarbejder repræsentant:
Der er forslag om at anskaffe en vaskemaskine. Vi bevilliger, og undersøger hvor den skal stå.
Valgmenighedsrepræsentant:
Der er koncert 21.3 i kirken. Jytte spørger, om valgmenigheden kan låne sognehuset også? Dette
svarer vi ja til.

4. Evt.
Kirkekaffe:
3.2: Søren
17.2: Knud
3.3: fastelavn, familiegudstjenesteudvalget.
Flemming Grønkjær har flere gamle papirer fra kirken liggende, disse får vi af ham.

