Referat fra menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn.
Den 22. januar 2020 kl. 19.00.
Beslutningsprotokol nr. 115.
Til stede:
Mikael Holst Kongensholm, Jytte Haarup Jensen, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen,
Lisbeth Christensen og Knud Friis (ref.)
Afbud fra:
Bitten Møller Hansen og Jens Stenholt.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendes.
2
Formand Siden sidst
Julekoncerten den 28.11.
En god koncert, fuldt hus. Jens har fået opfordring til at invitere Grundfos Koret igen en anden
gang.
Lucia gudstjenesten den 8.12.
Søde små Luciabørn. God tilslutning til pasta bagefter.
Nyt fra postkassen:
Jule hilsen fra biskoppen. Vi har alle fået julekort fra biskoppen, hvilket vi er glade for.
Lån i stift midler til byggeriet af præsteboligen. Lånet er godkendt, og der ligger en plan for
tilbagebetaling.
Birgit fortæller, at der er foredrag og generalforsamling i provstiets distriktsforening. Hun sender
indbydelsen rundt til medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer.
Valgudvalget tager til infomøde om det kommende menighedsrådsvalg 17.2. Birgit tilmelder.
Ønsker til budget 2021-23
Umiddelbart tænker vi på reparation af tag på tårnet, og udvendig kalkning af tårn - vi vil tage
endelig beslutning på næste møde.
Medarbejder repræsentant
Ikke noget nyt.
Præst
Orientering om sang under nadver. Vi er begyndt at synge under nadveren, og Mikael har fået hjælp
fra frivillige til at synge for. Dette tiltag roser vi.

Møder i sognehuset om liturgi og gudstjenester. Mikael fortæller om en bestemt mødeform, hvor
menighedens medlemmer kan blive inddraget i dialog om gudstjenestens indhold.
Vi synes, det er en god ide. Mikael arbejder videre med det.
Mikael har aftalt med Mausing Marked, at der skal være gudstjeneste på markedet i år. Det er 26.
juli kl. 10.15.
Der bliver fælles gudstjeneste i pastoratet på Oasehøjskolen 2. Pinsedag.
Minikonfirmandopstart med 9 børn. Alice Hansen har overtaget bollebagningen efter Tove
Lauritsen.
Vin og druesaft. Mikael spørger til rådets holdning til alkoholfri druesaft under nadver. Vi svarer, at
vi ser druesaft som en fin valgmulighed, og vi tilslutter os at prøve det af. Sådan at der både er vin
og druesaft.
Kontaktperson
Bitten og Uffe har været på kursusdag i mandags.
Praktikperioden for vores praktikant Mia er udløbet, og hun er derfor stoppet hos os.
Bitten afspadserer pt. overarbejde, der er optjent i efterårsperioden.
Vi beslutter fortsat at bevilge kursusdage til vores personale, nogenlunde ud fra den praksis vi har
fulgt førhen. Selvvalgte kursusdage, eller erfadage, giver vi ikke timeløn, kørsel eller andet til.

Kasserer
Kontoen i jyske bank er afsluttet, og vore midler er nu samlet i Nordea.
Ligningen i 2020 falder 170.000 kr.
Formand, næstformand og kasserer er sammen med de andre sogne i gl. Kjellerup inviteret til en
økonomisamtale med provstiudvalget.
Vi har betalt 7000 til Lokalbladet. Birgit spørger fredaktionen hvad der skal til for at stå nævnt som
sponsor for bladet.
Elarbejde er nu betalt, 46.000 incl moms.
Grundfos Koret kostede 4.500 kr.
Orgelstemning efter kalkning for 7.000 kr.

Kirkeværge
Uffe er i gang med at udvide depotpladsen, så der bliver plads til en hel lastbilfuld grøntaffald.

Valgmenigheden.
Intet nyt.
3 Evt.
Kirkekaffe;
15.3 Birgit
2.4 pastagudstjeneste. Jens og Søren dækker borde. Birgit og Lisbeth står i køkkenet.
8.5 Lisbeth
4. Lukket møde kun for menighedsrådet.

