Referat fra kirkesyn og menighedsrådsmåde torsdag den 9. Maj 2019 kl. 17.00
i Vinderslev Sogn.
Protokol nr. 111.
Til stede:
Mikael Holst Kongensholm, Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth
Christensen, Uffe Hansen og Knud Friis (ref.)
Afbud fra Jytte Haarup Jensen
1) Kirkesyn.
Referat findes i kirkegårdsprotokollen.
2) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3) Siden sidst.
Formand:
20-03 Konfirmand aften. Godt besøgt, alle konfirmander repræsenteret.
28-03 Førstehjælps kursus i sognehuset. Et godt kursus.
11-04 Rytmisk gudstjeneste men Oase højskolen. Godt for alle parter, så det vil vi gerne
gentage. Kirkekaffe bagefter gav også mulighed for at møde flere af højskolefolkene.
14-04 Familie gudstjeneste. Skal måske ligges uden for ferien, for at flere kan have
mulighed for at deltage. Måske en torsdag aften, med aftensmad.
22-04 Gå gudstjeneste sammen med Hinge. En rigtig god tur. En gudstjeneste, bare på en
anden måde end vi plejer.
Postkassen:
Info fra IT kontoret. Sikker post. Birgit uddyber omkring sikker formular, en måde hvorpå
der kan e-mailes med personfølsomme oplysninger.
Birgit fortæller om muligheden for fælles transport til himmelske dage. Det har også været
annonceret i Kjellerup Tidende.
Præst, alm. orientering.
Kirkemusikalsk legestue er begyndt. Med 15-20 børn.
Mikael får undertiden forespørgsler fra forskellig side om der kan reklameres i våbenhuset?
Vi mener, at våbenhuset skal være fri for diverse reklamer, og at eventuelle brochurer skal
være kirkerelevant. Præst og personale tager stilling til eventuelle forespørgsler.
Vi mener, at sognehusets vindfang kan rumme mere bredt, men lokalt.
Kasser: Alm. orientering.
Kvartalsrapport blev runddelt. Budgettet følges. Kvartalsrapporten godkendes.
Jens gennemgik diverse udgifter.
Nu fungerer Mobile Pay. Jens forklarede hvordan.
Jens har undersøgt nærmere vedrørende vores ejendomsskat for depotpladsen. Vi mener,
skatten er urimelig høj. Jens vil sende brev herom til kommunen.

Kontakt person:
Graverstilling. Heidi Jeremiassen Jensen har opsagt sin stilling pr. 30.4.2019. Stillingen blev
opslået i avis og på jobnet. Vi fik 12 ansøgere, tre var til samtale. Vi har ansat Bitten Møller
Hansen fra Bording som vores nye graver pr. 1.6.2019.
Lisbeth har deltaget i ERFA-møde for kontaktpersoner.
Bitten bliv er ny medarbejderrepræsentant i menighedsrådet.
Kirkeværger:
Kalkning hvor langt er vi ?? Indvendig kalkning er godkendt, og vi forventer at gå i gang
16.9.2019. Arbejdet forventes færdigt 3.11 2019.
Knud:
Foreningsmøde i Vinderslev. Knud gav mundtligt referat fra Vinderslev-foreninger møde
28.3.
Medarbejder repræsentant:
Uffe har forespurgt på priser på logo på arbejdstøj. Vi beslutter at bestille 50 stk. med
”Vinderslev Kirke”, og 50 med navnene ”Bitten” og ”Uffe”.
Uffe fortæller om muligheden for en ny type alterlys, med olie. Vi vil gerne se et eksemplar
og høre nærmere om produktet.
Valgmenigheds repræsentant:
4) Evt.
Jens sender mail til Svend Erik om dato for studietur, 14/9.
Kirkekaffe:
23.6: Jens L. (Han spørger Tove og Johannes)
4.8: Mikael
1.9: Konfirmandopstart.

