Referat fra menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn.
Torsdag d. 19. november 2020
Beslutnings protokol nr. 121
Til stede:
Lars Mathiesen, Mikael Kongensholm, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen, Jytte Haarup
Jensen og Knud Friis (ref.)
Afbud fra:
Uffe Hansen, Jens Stenholt og Birgit Thomsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Siden sidst.
Formand.
Lidt fra postkassen. Vi fik diverse information.
Vi beslutter, at servere kaffe og klejne til advents- og julesang d. 26.11. Lisbeth står for det.
Sogneaften med Michael. En god aften, med god samtale om gudstjenesten.
Julefrokosten. Vi beslutter at udsætte arrangementet. Birgit fortæller Hinge dette.
Præst.
Et af emnerne fra aftenen om vores gudstjeneste var, at genindføre bibelvers ved hvert nadverbord. Dette
beslutter vi.
Oasehøjskolen spørger, om vi vil være medarrangør til et foredrag 10.12? Vi siger ja. Michael svarer. Vi
giver underskudsgaranti på 1.000.
Byggeriet af præstegården er stort set færdigt. Familien flytter ind nu.
Kasserer.
Revisionsprotokollat.
Vi diskuterer protokollens bemærkninger;
Skattefri befordring. Vi har forsøgt at imødekomme tidligere fejl, og vil undersøge hvorfor det ikke er
lykkedes.
Momsopgørelse. Vi vil søge rådgivning hos vores regnskabsfører om dette punkt.
Aflevering af regnskab. Vi har prøvet at gøre dette korrekt, og vil fremover købe hjælp dertil hos
regnskabsfører.
Manglende indberetning af B. indkomst. Også her vil vi købe hjælp hos vores regnskabsfører.
Honorar af vikarer ved kirkelige handlinger. Det kan være organister. Vi vil følge takstbladet.
Enefuldmagt. Dette vil vi ændre, sådan at kommende regnskabsfører og kasserer får fuldmagt. Samt at
formand med underskrift skal godkende transaktioner over en beløbsgrænse.
Løn og ansættelse. Vi vil arbejde på hurtigst muligt at få vores medarbejderes ferieregnskab korrekt
indberettet. Dette vil vi gøre ved en tæt opfølgning og kontakt med Sagro, vores kommende løn- og
regnskabskontor.
Grundlæggende er vi glade for, at vores regnskab og metoder er godkendt.

Kvartalsregnskab for 3. kvartal. Vi har brugt 76 % af årsbudgettet. Der er brugt ekstra på kirkegården, og
Jens forklarer hvordan det hænger sammen med Bitten, vores gravers, sygemelding. Vi godkender
kvartalsregnskabet.
Jens oplyser om diverse udgifter og om vores saldo d.d.
Arbejdet med brandskaden er afsluttet, regninger er betalt og forsikringssagen er også afsluttet.
Jens fortæller, at processen omkring vores depotplads’ status er afsluttet.
Jens skal møde vores kommende kontaktperson ved Sagro. Hun hedder Anita, og overtager opgaven fra
nytår.
Kontakt person.
Lisbeth siger tak til medarbejdere og Per Rosendahl, som er tilkøbt, for en pæn grandækning.
Per har haft sin sidste arbejdsdag hos os i dag.
Lisbeth hilser fra Bitten. Der er planlagt 20 % arbejdstid som opstart 1.12.
Vi glæder os til det årlige medarbejdermøde næste torsdag.
Kirkeværge.
Søren er glad for at kirkegården bliver holdt så pæn.
Der er kommet ny cd optager til kirken.
Medarbejder repræsentant.
Valgmenigheds repræsentant.
Line Peters er nu indsat.

Dagsorden til menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn.
Her er Jytte Haarup Jensen fraværende.
3. Konstituering.
Formand (skriftlig) Lisbeth Nyrup Christensen
Næstformand(skriftlig) Knud Friis
Kasserer Jens Benner Larsen
Kirkeværge Søren Holm
Sekretær Lars Mathiesen
Kontaktperson Knud Friis
Bygningskyndig person. Tage Hønholt.
Underskrift bemyndigede personer. Jens Benner Larsen og Lisbeth Nyrup Christensen.
Præstegårdsudvalg. Lars Mathiesen og Lisbeth Nyrup Christensen.
Valgudvalg. Lisbeth Nyrup Christensen, Jens Benner Larsen og Knud Friis (formand).
Sogneaftensudvalg. Mikael Kongensholm og Knud Friis
Kontaktperson til Kirke til kirke. Lars Mathiesen
4. Menighedsrådsmøder i 2021.
Start-tid generelt kl. 19. Mødested: Sognehuset.
21.1 (inklusiv budgetønsker til 2022)
3.2 Menighedsrådets informationsmøde - Ikast Provsti.
4.3 Regnskabsmøde
15.4 Kort møde - slut 21
Kirkesyn i maj - vi afventer provstiet.
10.6 Kort møde - slut 21

19.8
Studietur 18.9
7.10
18.11
25.11 Det årlige medarbejdermøde kl. 9.
5. Evt.
Lisbeth videresender post fra postkassen.
Lisbeth tager kontakt til vores nye vikar for Mikael, Herluf Christensen.
Vi beslutter at købe engle fra Danmission, som gaveartikel, og som støtte til et arbejde i Beirut.
Mikael bekendtgør den ny konstituering 1. søndag i advent.
Knud har på menighedens vegne givet Line Peters en lille opmærksom ifb. med hendes indsættelse.

