Referat fra menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn.
Torsdag d. 8. oktober 2020
Beslutnings protokol nr. 120
Til stede:
Uffe Hansen, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen, Jens Stenholt, Jytte
Haarup Jensen og Knud Friis (ref.)
Afbud fra:
Mikael Kongensholm
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Siden sidst
Formand
Lidt fra postkassen
Vi får Herluf Christensen som vikar mens Mikael er på barselsorlov.
Valget hvem er valgt til det nye menighedsråd;
Det er: Lisbeth Nyrup Christensen, Søren Holm, Lars Mathiasen, Jens Benner Larsen og Knud
Friis.
Som suppleanter blev Henry Borg valgt som 1. suppleant, Birgit Thomsen som 2. suppleant og
Anne Marie Vejen Najbjerg som 3. suppleant.
Høst gudstjenesten
Fint pyntet kirke, og godt med en pølse bagefter.
Branden - sidste nyt
Birgit har afsendt skadesanmeldelse. Har modtaget brev om, at anmeldelsen er godkendt, og at vi
ikke skal betale selvrisiko.
Studieturen
God tur, som vi siger tak til Hinge for. Spændende at se en skovkirkegård - også fordi Hinge Sogn
har en skov.
Præst
Julegudstjenesten. Pga corona kan vi ikke gøre som vanligt. Mikael har lavet forskellige
løsningsmuligheder for at holde flere gudstjenester, og eventuelt lave noget med tilmelding.
Vi overvejer en almindelig julegudstjeneste d. 23, og d. 24. Samt to familiegudstjenester d. 24.
På den måde vil vi kunne rumme samme antal kirkegængere som ved forrige jul. Mikael overvejer
tilmeldinger til gudstjenesterne, med de fordele og ulemper, den model kan have.
Vi beslutter at uddele kirkegårdslys ved Allehelgen gudstjenesten. Mikael køber.
Vi vil købe abonnement til salmer.dk Mikael bestiller.

Dåbstræf i Ans er udsat på ubestemt tid - grundet corona.
Kontaktperson
Hilsen fra Bitten, som er i stille bedring.
Kristian Madsen har været i virksomhedspraktik hos os, på kirkegården, i september måned. Er nu
ansat hos os fra 6.10 til 18.12 2020.
Det årlige medarbejdermøde er torsdag d. 26. november.
Grandækning. Lisbeth foreslår at købe hjælp hos HM anlæg. Det tilslutter vi os, 2 eller 3 uger.
Gerne med start i uge 45.
Julekoncert 26.11, med start kl. 19.30. Der bliver kaffe og klejne i våbenhuset.
Kasserer
1. halvårsregnskab 2020. Vi godkender regnskabet.
Godkendelse af endeligt årsbudget 2021, dateret 12.11.2019. Vi gennemgår og godkender
budgettet.
Vi modtager sygedagpenge for Bitten.
Man er tæt på at have udvalgt fremtidig regnskabsfører, som skal overtage opgaven fra 1.1.2021.
Jens oplyser om diverse regninger, han har betalt.
Kirkeværge
Hvor langt er div. håndværkere ???
Tårnet er kalket, i godt vejr til kalkning i øvrigt. Taget er repareret, højtryksrenset og algebehandlet.
Der er også sat duepigge på tagryggen.
Søren har fået tilbud på reparation af kirkedige - og det er nu lavet.
Portdør til garage. Vi beslutter at afvente med beslutning til 2021.
Nyt fra Valgmenigheden.
Line Louise Peters er ansat som præst. Der er ordination 25.10. Valgmenigheden har også aflyst
bl.a. spisning og kaffe m.m. som følge af corona.
Medarbejderrepræsentant.
Jens indberetter timer for dem, der har afholdt minikonfirmand.
Vores kirkedør trænger snart til behandling, ville være godt at udføre til foråret.
Uffe anskaffer papirdispensere i stedet for håndklæder til sognehuset.
3 Evt.
Julefrokost 3.12, kl 18. Skal tage højde for corona. Birgit laver indbydelse.
4. Lukket møde kun for menighedsrådet.

