Referat fra menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn.
Den 10. oktober kl. 19.00.
Møde nummer 113.
Til stede:
Bitten Møller Hansen, Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth
Christensen og Knud Friis (ref.)
Afbud fra Jytte Haarup Jensen og Andreas Østerlund Nielsen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Siden sidst
Formand.
O1-09 Konfirmand opstart. God opstart med vores nye konfirmander. Der er 8 stk.
14-09 Den årlige studie tur sammen med Hinge til Christiansfeldt. God tur, men en god guide.
15-09 Høst gudstjeneste. God opbakning i kirken og godt 70 til frokost også. Her blev der spist op.
Flot pyntet kirke. Høstoffer beløb sig til ca. 6500 kr. Salg af grøntsager m.m til ca. 1000 kr.
Birgit og Jens B. har været til budget- og samrådsmøde i gl. Kjellerup Kommune i Ikast Brande
Provsti.
Birgit har spurgt Malmhøj om de kunne være interesseret i videotransmission af gudstjenester. Det
er Malmhøj. Hermed beslutter vi, at vi vil arbejde videre med det.
Nyt fra postkassen.
Revisionsprokollat er kommet. Jens og Birgit orienterer om derfra. Der er ingen væsentlige
bemærkninger. Vi har set kontoudtog fra Jyske bank. Prokollat er gennemgået og godkendt, ligesom
regnskab fra 2018 blev det på vores møde i marts 2019.
Endelig Godkendelse af præstegårds byggeriet. Entreprisen går til tømrerfirmaet Munk. Samlet pris
4.750.988,- incl. moms. Vi godkender byggeriet.
Vikar præst
Hvordan er det at holde gudstjeneste i sognehuset ? Vi synes, det fungerer godt.
Kasserer.
Halvårsregnskab for første halvdel af 2019 blev gennemgået og godkendt.
Endelig godkendelse af budget 2020. Vi godkender budgettet.
Jens orienterer om særlige udgifter siden sidst.

Kontakt person.
Bittens prøveperiode er udløbet, og hun vil blive.
Vi har en praktikant på kirkegården.
Lisbeth har været til ERFA møde med kontaktpersoner fra provstiet.
Det årlige medarbejdermøde er planlagt til 28.11 kl. 16.
Kirkeværge.
Gasfyr. Vi har tre tilbud på nyt gasfyr. Vi vælger bedste kvalitet og 5 års ekstra garanti hos firmaet
Al-gas.
Tilbud på lysekrone. I forbindelse med kalkningen vil vi have lysekrone i våbenhuset, Søren har
fået et tilbud på 3.500 eks moms. Dette tilbud godkender vi.
Søren oplyser i øvrigt, at gamle ledninger fra 1930 er blevet udskiftet.
Tilbud på container til redskabsrum. Vi kan få en let brugt for 36.000 incl moms. Dertil kranleje,
sokkelarbejde og evt. maling, eller måske en træbeklædning.
Vi bevilger containeren.
Kalkning hvordan går det frem ?? Søren oplyser, arbejdet går fremad. Det er endnu svært at vide
hvornår projektet er færdigt.
Tilbud på fjernbetjening til klokke. Pris 13.500 eks moms. Vi bevilger investeringen, og dermed vil
ringning ved begravelser, bisættelser og når kiste skal i kapel, blive mere præcis.
Medarbejder repræsentant.
Bitten har fået opdateret vores EDB programmer.
Bitten foreslår at rundsende regning for gravsteder en gang årligt. Det tilslutter vi os.
Medarbejdere ønsker sig at kirkerummet er varmet tidligere op ved gudstjenester i vinterhalvåret.
Det tilslutter vi os. Bitten justerer programmeringen.
Vi bevilger en udendørs lampe med sensor ved graverværkstedet.
Ajourføring på kirkegårdskort. Vi kan købe digitalt kort for 2500 årligt.
Tøj. Det er muligt at købe nobelt mørkt og varmt overtøj til kirkebetjeningen. Det vil vi købe til
Bitten og Uffe.
Valgmenigheds repræsentant.
Ingen punkter.
3. Evt
Vi har fået en træskål af Ivan Klok, med brændt motiv af kirken. Den er lavet af tidligere graver
Gunnar Nielsen. Vi siger tak.

4 Kort lukket møde, kun for Menighedsråd.

