Referat fra menighedsrådsmåde i Vinderslev Sogn.
Torsdag den 22.8 2019.
Beslutnings protokol nr. 112.
Til stede:
Bitten Møller Hansen, Andreas Østerlund Nielsen, Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm,
Jens Larsen, Lisbeth Christensen og Knud Friis (ref.)
Afbud fra Jytte Haarup Jensen.
1)
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2)
Formand.
Siden sidst.
Velkommen til Andreas Østerlund Nielsen
2-6 Gudstjeneste på Vinderslevholm.
Godt 60 deltagere, og næsten alle blev og fik en pølse, hvilket vi synes var godt, og kan gentages.
4-8 Kirkefrokost.
Enkelt og hyggeligt. Vi er glade når vi kan høre, at der er god snak, og det var der.

10-11 efter kl 9 gudstjenesten, er der det årlige orienteringsmøde for sognet.
Nyt fra postkassen.
Kirke.dk bliver det brugt ?? hvad syntes i ??
Mange bruger det ikke, andre har haft tekniske vanskeligheder med at læse indholdet. Vi
konkluderer ikke at fortsætte efter den næsten gratis prøveperiode. Birgit melder abonnementet fra.
Himmelske dage på heden takker for vores bidrag.
Dus med Dapèn kursus.
Birgit spørger, om nogen var til dette kursus? Det var der ikke.
Genautorisation af personale på kirkenet. Hvem må se hvad??
Birgit retter til efter vejledningen, der siger, hvem der skal have adgang til hvad.
Nyt fra præstegården.
Byggeriet er sendt i licitation, med frist 12. september 16.30, hvor indkomne bud åbnes i K huset i
Hinge. Menighedsrådet vil være til stede.

Videotransmission fra kirke til sognehus.
Der er tilslutning til ideen. Søren foreslår også, at vi skal undersøge, om det er muligt at transmittere
til Malmhøj også, og om Malmhøj vil være interesseret? Birgit vil spørge Malmhøj.
I første omgang lejer vi udstyr til næstkommende konfirmation, pris ca. 2000.
Vikar Præst.
Hvordan holder vi gudstjenester i sognehuset ??
Andreas foreslår, at vi holder et møde, og planlægger det nærmere det. Alle medarbejdere inviteres.
Andreas vil derudover spørge, om en eller to af de frivillige, der er på kirkebønslisten, vil være
med. Mødet mødes førstkommende torsdag.
Familiehøstgudstjenesten.
Frokosten en gratis for alle. Elly og Anne Grete handler ind, Jens B. og Knud dækker bord. Lisbeth
kommer også, sådan at vi til sidst er fem til anretning. Vi starter kl. 9. Spejderne står for bordpynt.
3)
Kasserer.
Ejendomsskatten for vores depotplads mener vi er urimelig høj. Jens B. har undersøgt historien bag.
Kirken købte grunden i 1978, og bygger en garage på 18 kvadratmeter. Denne garage er grunden til,
at grunden i dag er klassificeret som byggegrund.
Jens foreslår at vi skal forsøge at få grunden lagt ind under kirken - og derved spare
ejendomsskatten. Vi støtter forslaget. Jens vil arbejde videre med det.
Eat and meet. Vi beslutter at støtte initiativet ved at betale maden.
Studietur.
Der er lavet invitation.
Det har kostet 999 at oprette Mobile Pay. Jens kan se, det bliver tit brugt, særligt til køb af
brochurer og til indsamlinger.
Skræ smedje har lavet ny rustfri ankre, der skal bruges ifb. med kalkning, pris ca.1000.
Gulv i sognehus er behandlet, pris ca. 10.000.
Kirkeværge.
Gaskedlen i sognehuset er utæt. Der skal hældes nyt vand på ugentligt. Der er kommet tilbud på
udskiftning. Vi ønsker endnu et tilbud inden vi tager endelig beslutning.
Depotpladsen er ryddet op og repareret.
Vinduer i kapellet er ordnet.
Vi er klar til kalkning fra 16.9.
Vi fik ny flag til årets konfirmation.

Der er købt ny hækklipper.
Kontaktperson.
Velkommen til Bitten som medarbejder repræsentant i meninghedsrådet.
Der er lavet ansættelseskontrakt og indhentet børneattest vedr. Bitten.
Bitten skal på graveruddannelse tre uger, første uge er i næste uge.
Lisbeth har afholdt MUS samtaler med alle medarbejdere.
Vi beslutter at støtte Mariannes kirkemusikuddannelse med 10.000. (fælles med Hinge)
Særlige kirkelige handlinger under kirkens kalkning.
Vi sender vores personale med hvis der skal være bisættelse eller begravelse fra anden kirke.
Medarbejder repræsentant.
Hauge Data siger, at pc’ er opbrugt. Bitten har skaffet tilbud på ny, for 5000. Den er bevilget.
Bitten har god erfaring med it-firmaet Brandsoft, og ønsker udelukkende at bruge dette firma,
hvilket vi tilslutter os.
Bitten oplyser pris på fjernbetjening til klokkeringning og på automatisk ringning op til
gudstjenester.
Bitten fortæller, at vi kan overveje over tid at skifte forhæk ved grave ud med en form for kant,
hvilket vil give mere plads. Bitten anbefaler i øvrigt at skifte hækken ud til taks.
Bitten fortæller, at der er pladsmangel i maskinhuset. Der stilles forslag om at anskaffe en container.
Vi ønsker, at Bitten og Uffe tager til Kirkens forum 26.9.
Vi beslutter at købe ny plæneklipper, til de små græspletter.
Valgmenigheds repræsentant
Ingen emner.
4)Evt.
Andreas vikarierer de uger, Michael forventes at være på barselsorlov.
Der kommer teltgudstjeneste på Mausing Marked.
Knud skal lave ny adresseliste.
Julefrokost er 10.12.

Kirkekaffe:
Jens S 3.11
Søren 10.11

