Referat fra menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn.
Torsdag d. 20. august 2020
Beslutnings protokol nr. 119
Til stede:
Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen, Mikael Kongensholm, Jens
Stenholt, Jytte Haarup Jensen og Knud Friis (ref.)
Afbud fra:
Bitten Møller Hansen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Vi godkender dagsordenen.
2. Siden sidst
Formand:
Der er kirkevandring i Thorning og Grathe 31.8.
Der er budget- og samrådsmøde 2.9. Jens, Lisbeth og Birgit deltager.
Konfirmation 1-8-2020
Fin konfirmation. Videotransmissionen virkede flot, og 19 fulgte med i Sognehuset. Søren har
spurgt efter tilbud på en fast løsning, der også fremover vil kunne sende til plejehjemmet.
Gudstjeneste på sportspladsen i Mausing
Der var et godt skyggehjørne. Deltagerne var de samme som vanligt. Kan gentages, men ikke ofte,
fordi det afholder nogle fra at deltage. Der kom forslag om engang at bruge Byparken.
Brand i sogne huset
Hvad gør vi for at undgå en ny? Vi er enige om, at der ikke kan være døgnåbent til toilettet længere.
Vi taler om muligheden for kun at have åbent mens vi har personale til stede. Det beslutter vi i
første omgang at gøre, -når hjertestarteren er kommet i udendørs skab.
Søren har fået tilbud på en automatisk lås til hoveddøren.
Søren fortæller, at reparationsarbejdet er godt i gang.
Forberedelse af valg
Vi skaffer selv stemmesedler. Valgudvalget mødes 8.9 kl. 19. Vi taler om, hvordan vi kan motivere
medlemmer til at stille op.
Præst
Har haft første gudstjeneste på Malmhøj for første gang siden corona. Pga. restriktioner kun for
beboere.
Opstart for konfirmander. Der er møde 17.9, undervisning starter i uge 39.

Der er et kirke-skole projekt i kommunen, som ønsker en repræsentant fra vores sogn til møde d.
9.9.
Kontakt person
Lisbeth har afholdt mus samtale med alle medarbejdere.
Bitten har haft en arbejdsulykke 2.7, og er sygemeldt. Lisbeth er i kontakt med Bitten ca. hver 14.
dag.
Vi har tilkøbt MP anlæg, og er meget tilfredse med arbejdet derfra.
Vi køber hjælp til hækklipning.
Lisbeth er opmærksom på den nye ferielov, og hvad der har af betydning for vores medarbejdere.
Hinge præstegård. Der var rejsegilde 26.6. Næste byggemøde er i næste uge, Lisbeth og Søren
deltager.
Sogneaftener er planlagt.
Kasserer
Hækklipningen starter i næste uge, og vil nok vare 3-4 uger frem.
Lyset i kapellet er installeret.
Uffe og Jens har fået udarbejdet arbejdsskadeanmeldelse vedr. Bitten.
Jens har ansøgt om sygedagpenge til Bitten.
Vi har ca. 88.000 stående ved stiftet som er øremærket nybyggeri. Disse midler har Jens fået
frigivet til præstegården.
Jens tager snart til møde med andre fra provstiets sogne, hvor tilbud på den fælles regnskabsføring
skal behandles.
Jens har fået ansøgning fra pensionist foreningen om lån af sognehuset seks gange. Pga. den særlige
corana-situation siger vi ja, såfremt det ikke falder sammen med minikonfirmand eller andet.
Torsdage er mest fri.
Jens gennemgår bestemte udgifter siden sidst.
Jens oplyser, vi har fået ny vinduespudser.
Jens oplyser aktuel saldo på vores konto.
Kirkeværge
Kirke diget mod Pederstrupvej. Det er pt. muligt at arbejde med diget fra naboens grund. Vi har fået
et tilbud på reparation af diget. Søren skaffer flere tilbud hvorefter vi vil tage stilling.

Medarbejder rep.
Intet nyt.
Valgmenigheds rep.
Jytte fortæller, valgmenigheden har søgt en ny præst og snart beslutter sig.
Valgmenigheden har afholdt en meget vellykket, og velbesøgt, udendørs konfirmation.
3) evt.
Vi planlagde høstgudstjeneste.

