Referat fra menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn, onsdag d. 27. maj 2020
Beslutnings protokol nr. 118
Til stede:
Mikael Holst Kongensholm, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen og
Knud Friis (ref.)
Afbud fra:
Bitten Møller Hansen, Jens Stenholt og Jytte Haarup Jensen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Siden sidst
Formand.
Lidt fra postkassen.
Der er kommet meget i denne coronatid, og post er hurtigt blevet forældet fordi retningslinjer m.m
ændrer sig.
Indkaldelse fra provsten om fælles regnskabsfører 25.maj.
Jens Larsen har været til mødet. Sandsynligvis vil alle sogne fra gl. Kjellerup Kommune med i en
fælles ordning. Der er stemning for at tegne kontrakt med et firma. Der er udvalgt fire firmaer, som
bliver spurgt efter tilbud.
Vi udfylder et skema til vores ønsker til en fremtidig kontrakt, som Jens sender videre til det
udvalg, der arbejder med dette.
Nyt fra valgudvalget.
Vi beslutter at udskyde vores orienteringsaften til 17.6 kl. 19.30 - og sandsynligvis i kirkerummet.
Knud prøver at få en annonce rettidigt i Kjellerup Tidende, men vi vil først afvente så vi ikke
kommer til at offentliggøre noget, der igen skal ændres.
Præst.
Har holdt videogudstjenester, med op til 300, der har klikket ind og enten set lidt eller det hele.
Mikael har tænkt at indstille dette nu da kirken igen er åben.
Kirkemusikalsk legestue er udsat til efteråret.
Babysalmesang er aflyst.
Minikonfirmand mangler tre gange, Mikael vil måske prøve at afvikle det sidste inden
sommerferien.
Konfirmation er udsat til 1. august. Bent Lysdal har sagt ja til at lave videotransmission. Mikael har
været rundt til konfirmanderne på den oprindelige konfirmationsdato, med trækors og flødeboller.
Mikael har afholdt en udendørs begravelse.
Medarbejder rep.
Intet nyt.

Kontaktperson.
Vi beslutter, at vores graver må deltage i fire ERFA møder årligt. Kurser derudover ønsker vi at
aftale med Bitten fra gang til gang.
Kasserer.
Kvartalsregnskab blev runddelt - der var ingen kommentarer dertil fordi regnskabet følger
budgettet.
Gennemgang og godkendelse af budget for 2021.
Vi stiller spørgsmål til punkt tre i regnskabet, som vi ønsket undersøgt før vi godkender budgettet.
Vores depotplads er nu næsten sammenlagt med kirkegården, som en matrikel. Formålet er, at vi
fremover vil spare ejendomsskat.
Jens fortæller om diverse udgifter og indkøb.
Kirkeværge.
Søren er i gang med at indhente tilbud på kalkning af tårn udvendig, samt reparation af tårnets tag.
Når tilbuddene foreligger, vil vi holde et lille fyraftensmøde.
Valgmenighed.
Intet nyt.
3
Evt.
Alise Debel Hansen har kniplet et klæde til vores druesaft - der ligger mange timers arbejde bag, og
vi siger stor tak.
Jens Larsen spørger om vores møde d. 12.11 kan flyttes til 19.11. Det aftaler vi.
Lisbeth foreslår at vi køber nye stabel- eller klapstole til sognehuset, som ekstra stole. Det er der
tilslutning til, så vi vil holde øje med gode muligheder og tilbud.

