Referat fra menighedsmøde 30. september 2018
Formand Hans Hykkelbjerg bød velkommen. Vi sang ’Septembers himmel er så blå’,
til klaver af Helge Larsen. Herefter præsenterede formanden dagsordenen, efter
ønske fra salen blev der tilføjet et sidste punkt: ’Eventuelt’. Kasserer Kristian
Tanderup blev valgt til ordstyrer, sognepræst Gertrud Bangshøj til referent.
Dagsordenen blev herefter gennemgået ud fra Powerpointslides.
Formand Hans Hykkelbjerg afgav sin beretning for det forløbne år, herunder hvad
der var sket på personalesiden og i menighedsrådet. Den del af beretningen der
omhandlede ’kirkens liv og vækst’ blev gennemgået af Gertrud Bangshøj, der
fortalte om aktiviteterne i henholdsvis kirken og Kirke- og Kulturhuset. Formanden
sluttede sin beretning med en stor tak til de mange frivillige, som gør et uvurderligt
arbejde og er med til at skabe liv og fællesskab omkring Vinderup kirke.
Herefter gennemgik formanden de punkter, der omhandlede regnskab 2017,
regnskab 2018, budget og planer for 2019, samt det åbne punkt med overskriften
’hvor skal vi hen’, hvor der var lejlighed for salen til at byde ind med kommentarer,
ideer og ønsker. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til den faste dagsorden.
Under det sidste tilføjede punkt, ’eventuelt’, fortalte de forhenværende
menighedsrådsmedlemmer Lisbeth Ørtoft, Peter Voss Hansen og Vermund Espersen
om deres baggrund for at udtræde af Vinderup menighedsråd, sognepræst Gertrud
Bangshøj udtalte sin støtte til det nuværende menighedsråd, og der blev besvaret to
spørgsmål fra salen. Det første svar kom fra kontaktperson Kai E. Pedersen, der kort
redegjorde for forhenværende kirkegårdsleder Christian Christensens fratrædelse,
det andet svar blev givet af formand Hans Hykkelbjerg, der fortalte om
hovedtrækkene i en mulig fremtidig samarbejdsaftale mellem Vinderup og
Holstebro kirkegårde om drift af kirkegården. Fra salen blev der herefter udtrykt et
håb om et forsat godt kristent fællesskab omkring Vinderup kirke.
Sluttelig takkede formand Hans Hykkelbjerg for fremmødet, og ’Det lysner over
agres felt’ blev sunget som fællessang.

