Referat fra menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn.
Den 21. november kl. 19.00.
Møde nummer 114.
Til stede:
Bitten Møller Hansen, Mikael Holst Kongensholm, Jytte Haarup Jensen, Jens Stenholt, Birgit
Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen og Knud Friis (ref.)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Siden sidst
Formand:
29.10. Sogneaften med hospice chef Herdis Hansen fra Anker fjord Hospic i Ringkøbing.
En rigtig god aften, med fuldt hus.
03. 11. Farvel til Andreas Østerlund Nielsen.
Foregik i sognehuset. Forløb fint, syntes vi. Og vi siger ham tak.
Fra post kassen.
Referat fra budget og samrådsmøde i Thorning.
Birgit fortalte om tiltag vi kan gøre for at optimere vores forretningsmæssige samarbejde med
Provstiet, særligt omkring regnskaber, budgetter og referater. Disse tiltag vil vi søge at indfri og
blandt andet Jens Larsen har været involveret i at lave et årshjul, der kan bruges som støtteredskab
til at huske det hele rettidigt.
Adgang til valgportalen.
Birgit fortæller at der nu er adgang til valgportalen, som skal benyttes ifb. med næste års
menighedsrådsvalg.
Der kommer valgkurser i løbet af vinteren som valgudvalget vil deltage i, og 12. maj holder vi
møde for alle i sognet. 15. september er der valgforsamling - med både opstilling og valg af
kandidater.
Tak fra Himmelske dage på heden.
Birgit fortæller, vi har fået en tak for vores bidrag til Himmelske dage.
Der er foreningsaften her i sognet 5.12.
Præst.
Mikael foreslår at menighedens svar på indgangshilsen ændres til “og Herren være med dig”. I
stedet for “og med din ånd”. Dette tilslutter vi os.
Lise vil gerne tilbyde babysalmesang i Vinderslev, efter påske og på torsdage efter kirkemusikalsk
legestue. Vi siger tak.
Minikonfirmand starter til januar. Med afslutningsgudstjeneste en torsdag aften.
Der har været Eat and Meat to gange i efteråret, med ca. 10 børn hver gang.

Kasser.
Vi støtter fortsat Lokalbladet.
Provstiet har afslået at betale til kalkning af kirketårn udvendigt i 2020.
Jens runddeler kvartalsrapport.
Kalkningen af kirken indvendigt er udført. Udgifter dermed er:
Gørtler; 46.000 kr.
Dansk kirkekalk; 337.500 kr.
Dertil mangles stadig at betale for ny el.
Den fjernbetjente klokkebetjening er installeret og betalt, pris som aftalt 16.800.
Containeren er på plads, for 47.000, alt inklusiv.
Ny gaskedel er installeret, pris 39.000.

Kontakt person.
Vores praktikant er glad for at være her.
Tak til Bitten og Uffe ifb med kirkens kalkning, der har medført en del ekstra opgaver.
Tak for en rigtig flot grandækning.
Kirkeværge.
Kirken er færdigkalket, genåbnet 10.11 og vi er glade for resultatet!
Medarbejder repræsentant.
Bitten oplyser, at vi kan få et tilbud på digitalisering af kirkegårdskortet, når vi får indsendt diverse
oplysninger. Det vil ske senere.
Bitten fortæller, at der er personer, der tilbyder at hjælpe frivilligt. Det siger vi tak for.
Valgmenigheds repræsentant
Jytte havde intet til dette punkt.
3. Konstituering.
Formand (skriftlig) Birgit
Næstformand(skriftlig) Jens Stenholt
Kasserer Jens Benner Larsen
Kirkeværge Søren
Sekretær Knud
Kontaktperson Lisbeth
Bygningskyndig person Tage Hønholt
Underskriftbemyndige personer Jens Benner Larsen og Birgit Thomsen
Valgudvalg Birgit Thomsen, Knud Friis, Jens Stenholt. Knud vælges som formand for dette udvalg.
Præstegårdsudvalg: Birgit og Lisbeth

4. Menighedsrådsmøder i 2020
22.1. Hos Lisbeth
27.2. Hos Knud
19.3. Først ordinært møde kl. 18, dernæst regnskabsmøde kl. 19 med efterfølgende kaffe til de
fremmødte.
27.5 kl. 17. Kirkesyn
20.8. Hos Søren
8.10 Hos Stenholt
12.11 hos Larsen
5. Evt
Vi siger tak til Lissi og Børge for at de har kørt til gudstjenester på Malmhøj, og tak til Emma fordi
hun nu vil overtage opgaven.
Lisbet, Birgit og Jens hjælper ved Lucia Gudstjenesten.
Kirkekaffe 12.1; Knud
Kirkefrokost 9.2. Mikael prøver at finde hjælp dertil

