Dagsorden til menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn.
Torsdag 27. februar 2020
Beslutnings protokol nr. 116
Til stede:
Mikael Holst Kongensholm, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen og
Knud Friis (ref.)
Afbud fra:
Bitten Møller Hansen, Jytte Haarup Jensen og Jens Stenholt.

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Siden sidst.
Formand:
29-01 Familie på farten. Fuld hus, en god aften. Vi vil gerne invitere dem igen når de er klar med
fortælling om Canada.
09-02 Kirke frokost. Fin opstilling, og en god frokost - for ca. 500 kr. Den frivillige hjælp gør at vi
sparer mange penge.
23-02 Fastelavns gudstjeneste. 104 deltagere, hvor ca. en fjerdedel var børn. Rigtig dejligt, og en
meget god familiegudstjeneste. 88 i sognehuset bagefter.
Postkassen:
Indkaldelse til økonomisamtale med provstiet 27-02-20
Valg kursus 17-02-20 i Bording kl. 18.30
Jens Benner er med i valgudvalget. Jens Stenholt er trådt ud af valgudvalget helbredsmæssige
årsager.
Knud Friis er formand for udvalget.
Birgit, Jens og Knud har været til en kursusaften og føler sig godt forberedt til at afholde valget.
Lokalbladet. Vi kommer fremover til at stå som sponsor for bladet. Birgit sender billede som
Lokalbladet kan bruge.
Vinderslev kalenderen. Knud kontakter Lokalbladet for at finde ud af hvordan vi skriver
arrangementer i kalenderen. Knud sætter de to aftener omkring valg til menighedsrådet i
kalenderen.
Medarbejder rep.
Intet nyt.
Præst.
Intet nyt

Kasserer.
Har netop modtaget et foreløbigt regnskab for 2019. Der er et underskud, som forventet, og kun
fordi vi har fået kalket og anskaffet redskabscontainer. Jens skriver en forklaring til regnskabet.
Vi beslutter at investere ca. 4.000 i en kalkspalter, der skulle kunne reducere kalkindholdet i vores
vand.
Vi laver udkast ønsker til budget 2021; udskiftning af hæk. Kalkning af kirke udvendig + reparation
af tårntag.
Jens har opdaget, at vi har en e-boks. Nu venter vi på diverse koder, så vi kan få adgang dertil.
Orientering Kirkeværge.
Søren er i kontakt med Reenberg fra Dansk Kirkekalk mhp. på udvendig kalkning af kirken, men
har endnu ikke fået et tilbud. Vi ønsker et konkurrerende tilbud.
Mikael nævner, at der kan være myrer i sognehuset. Lisbeth kender til en fagmand, der kan noget.
Ham kontakter Lisbeth, eller Uffe.
Orientering Kontakt person.
Bitten afspadserer stadig.
Orientering valgmenigheden
Intet nyt.
3. Evt.
Der står en VHS afspiller i sognehuset. Den skal ud.
Gudstjeneste på Malmhøj. Vi vil gerne bidrage med kage ifb. gudstjenesterne. Mikael tager kontakt
til Malmhøj for at aftale nærmere.

