Budget og regnskabsmøde og efterfølgende menighedsrådsmøde nr.110 i Vinderslev
sognehus, onsdag den 13.03.2019 kl. 19.00
Til stede:
Mikael Holst Kongensholm, Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen,
Lisbeth Christensen, Heidi Jeremiassen Jensen og Knud Friis (ref.)
Afbud fra Jytte Haarup Jensen.
Dagsorden
1. Fremlæggelse af regnskab for 2018 Svend Siersbæk.
Regnskab gennemgået og godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3.

Siden sidst

Formand:
Lisbeth og Birgit har købt ind til sognehusets køkken.
Konfirmationen hvem gør hvad? Lisbeth, Søren og Ingrid står i sognehuset.
Sogneaftener:
Spændende aften om Lise og Kaj Munk.
God sangaften med Marianne og Mikael.
Pæn tilslutning til Fastelavnsgudstjeneste.
Præst:
Viva kirkepart. Vi har fået en henvendelse fra en organisation om at samle indsamling til
deres projekt. Vi siger nej og beslutter at fortsætte med nuværende indsamlingspraksis.
Videotransmission. En forælder har spurgt, om konfirmation kan transmitteres i
sognehuset - til brug for de gæster, der ikke kan være i kirken. Jens Larsen vil spørge ved
Hørup Kirke, om de kan hjælpe med det tekniske?
Sorgbog. Vi beslutter at indkøbe bøger, som Mikael kan give til mennesker i sorg.
Mikael er på forældreorlov fra uge 30 t.o.m uge 42. Vikar er Andreas Østerlund Nielsen.
alm. orientering Kasser:
Vaskemaskine er anskaffet for 3.000,- Den er tilsluttet.
Lydanlæg i kirken er repareret for 16.000.

Vi har sendt 5.000 til Himmelske Dage i Herning.
Mobile Pay: Bliver brugt mere og mere. Jens har fundet ud af, at vi kan tilknytte mobile
pay til vores konto i Nordea. Det bakker vi op om.
alm. orientering Kirkeværge:
Kalkning hvor er vi? Vores projekt er godkendt i provstiet, og nu sendt til vurdering i
Stiftet.
Kontakt person:
Der er lavet APV med medarbejderne. Det er besluttet fremadrettet at få vasket vinduer
udvendigt af et firma udefra, ligesom vi får det indvendigt.
Lisbeth har indhentet godkendt børneattest på Heidi.
Når vi skal have nyt tøj til kirkegårdsarbejde vil vi have navn på (Vinderslev Kirke).
Præstegårdsudvalg.
6. marts har vi fået brev fra miljø og fødevareklagenævnet, at klage ifb. med
præstegårdsbygning er afvist. Der er herefter ansøgt efter byggetilladelse hos Silkeborg
Kommune.

Medarbejder. repræsentant.
Heidi spørger, om taskerne til børn er nødvendige og om de skal opdateres? Vi aftaler, at
vi vil have få velassorterede tasker.
Valmenigheds. repræsentant.
4. Evt.
Vi får besøg af en Y-mens gruppe 28.4. Birgit tager imod.
21.5 får vi besøg af en gruppe fra Thorsø egnen. Mikael vil fortælle dem om kirken.
Førstehjælpskursus torsdag d. 28. marts kl.17 - 21 for medarbejdere og menighedsråd
m.flere. Et kursus der kræves i forhold til vores hjertestarter. Birgit bestiller sandwich.
Spaghetti-gudstjeneste. Lisbeth og Jens B. Står for det praktiske i sognehuset. Lisbeth
prøver at finde en mere til at hjælpe.
Kirkekaffe:
Lisbeth 17 maj.
Knud 30 maj.
Lisbeth spørger om TV og overhead skal blive i sognehuset? Så vidt vides bruger ingen
det. Derfor beslutter vi, at begge dele skal ud. Jens spørger genbrug, om de vil hente det.
Jens har været i historiearkiverne; kalkmalerierne blev restaureret i 1978-79. På 16 uger,

for dengang på 160.000. Bænke m.m. blev malet i samme omgang. Epitafium blev malet
op i 1972. Vi have en løs snak om at lave en historieaften på en eller anden facon.

