Referat fra kirkesyn onsdag den 27. maj 2020 i Vinderslev Sogn.

Til stede:
Murer Tage Hønholt, Bitten Møller Hansen, Uffe Hansen, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens
Larsen, Lisbeth Christensen og Knud Friis (ref.)
Afbud fra:
Jytte Haarup Jensen og Mikael Holst Kongensholm.
Kirkegården ses i rigtig fin orden og stand. Vi er meget tilfredse med den generelle pasning og
pleje.
Vi beslutter, at beplantningen rundt om sognehuset skal skiftes ud til efteråret.
Tag på sognehus skal algebehandles. Søren bestiller.
Bitten foreslår at fjerne hække mellem udvalgte tomme grave, for at lave et staude-område. Det
tilslutter vi os.
Der skal fliser under kirkegårdens skraldestativer.
Vi overvejer at flytte hæk, og reparere dige mod øst, når de tættest ved liggende grave om fem år
slettes.
Uffe vil forsøge at reparere låge ned til depotpladsen.
Vi beslutter at lægge flere fliser på depotpladsen. Det er noget, Uffe udfører.
Vi beslutter at undersøge pris på jernkanter rundt i kanterne mellem plæne og bede på
skovkirkegården. Uffe undersøger. Vi overvejer desuden at anskaffe en robot-plæneklipper til
denne del af kirkegården.
Vi overvejer at sænke græsplænen på urnegravpladsen, fordi det hæver sig, og evt. lave en lille
plads hvorpå blomster m.m kan lægges.
Vi har også tanker om grus omkring gravstenene og at sætte en granitkant mellem grus og græs.
Vi vil have ny belysning, måske med dæmper, i kapellet. Bitten eller Uffe kontakter el-firma.
Det er et problem at fugle sidder på kapellets tag, og besørger ned på fliser og dør. Derfor vil vi
have duepigge på de yderste tagsten. Uffe undersøger videre.
Tage Hønholt vil reparere tag på kapellet.
Vi aftaler, at Uffe kontakter et portfirma for at få et tilbud på en rulleport til vores lille maskinhus.
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