Referat fa kirkesyn torsdag den 9. maj 2019 i Vinderslevsogn.
Til stede:
Mikael Holst Kongensholm, Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth
Christensen, Uffe Hansen, murer Tage Hønholt og Knud Friis (ref.)
Afbud fra Jytte Haarup Jensen
Kirkegården ses i rigtig fin orden og stand. Vi er meget tilfredse med den generelle pasning og
pleje.
Fra sidste års kirkesyn har vi følgende at forholde os til;
•
•
•

Anker bag alter. Skal laves i forbindelse med indvendig kalkning.
Tætning af tårntag; skal repareres i forbindelse med kalkning af tårn, som er på budget til
næste år. Tage gør opmærksom på, at vi kan overveje enten at bruge lift eller stillads.
Vinduer i kapel - Tage fuger, Uffe maler, og dette i indeværende år.

Derudover bliver følgende behandlet på kirkesynet;
•
•
•
•
•
•
•
•

Tage vil efterse fuge i kirkegårdsdige, samt en tagsten i skotrende i sognehus.
Lidt af diget ud mod vejen skrider - vi vil afvente reparation til efterår 2020.
Fjernelse af sten mellem dige og flise-parkeringspladsen. Uffe anbefaler, at der puttes
en mindre størrelse ral i mellemrummet.
Vi overvejer at fjerne hække rundt om to tomme gravsteder, der ligger tæt ved kirkens
indgang, og etablere græs i stedet.
Vi beslutter at fjerne hæk rundt om nedlagt gravsted, der ligger lige til højre for indgangen
til kirken.
Pigsten langs kirken skal eftergås. Der mangles kant, og flere sten ligger løst.
Vi vil skifte afskallede, udendørs, bænke ud med nye, evt. i 2020.
På vores depotplads vil der blive behov for renovering af de båse, der er sat op til jord, grus
og kompost. Søren foreslår at inddrage Henrik Rask. Vi beslutter, at arbejdet kan blive
startet op eftersom det passer i vores personales planlægning.
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