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Vinding Sogn
Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
17.00

Sluttidspunkt
19.00

Antal sider i alt
4

Indkaldte
Karen Sundbøll, Asta Holm Iversen, Stephan Haue, Jens Anton Pedersen, Jens David Eskildsen, Britta Glejberg,
Lene Bandholtz Jørgensen, Elsebet Maach Andersen, Søren Matthiesen, Finn Illum, Lisette Andersen
(personalerepræsentant) samt Michael Tungelund.
Afbud fra
Asta, Finn (sygdom), Michael (ferie).

Øvrige bemærkninger
Referent Karen.

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Med tillæg af punkt 12A og 12B samt
Luthertur og AVC under punkt 13.

2

Godkendelse af referat

Godkendt

Ansvarlig

Beslutningspunkter
3

Fastsættelse af honorar for formand,
kasserer, kirkeværge og kontaktperson
samt fastsættelse af beløb til øvrige
medlemmer iflg. regler i Idrætscirkulære.

Formand kr. 36.000.
Kirkeværge, kasserer og kontaktperson
kr. 12.000 hver.
Øvrige medlemmer Idrætscirkulære kr.
1.500.

4

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

Britta med optælling,
Elsebet med at lave kaffe,
Karen med at ringe til indsamlere.

5

Regnskabsinstruks 2016-2017

Udsættes til mødet i februar.

6

Godkendelse af kollektliste

Godkendt, som foreslået, følgende
indsamlinger:
Juledag: Børnesagens fællesråd
Nytårsdag: Den Danske Bibelselskab
(eneste lovpligtige kollekt)
Påskedag: KFUM OG K
Kristi Himmelfartsdag:
Dansk Missionsselskab
Høstgudstjeneste: Beløbet ligeligt
mellem Kirkens korshær og
Folkekirkens Nødhjælp.
Indsamlinger noteres tillige i
kirkebladet.

Michael

Michael
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Der arbejdes med oprettelse af Mobile
Pay.
Hvis der opstår behov for ændringer i
kollektlisten, vil præster eller
menighedsråd fremlægge ønsker.

6
fortsat

Listen godkendes for et år ad gangen
på novembermødet.
7

Godkendelse af forretningsorden

Godkendt med følgende rettelser:
§3 stk 2: ..medlemmer uden mail kan
på kirkekontoret selv kopiere den
allerede fremlagte kopi af indkaldelsen.
Dagsorden vil tillige være tilgængelig
på kirkens hjemmeside.

8

Godkendelse af vedtægter for kirkeværge

Godkendt med følgende rettelser:
§9 kirkeværgen fører tilsynsprotokol og
har ansvar for senest 14 dage efter
synet…

9

Godkendelse af vedtægter for
kirkegårdsudvalg

Godkendt

10

Menighedsrådskurser

Melder sig til relevante opstartskurser

11

Behandling af revisionsprotokollat

Gennemgået og taget til efterretning.
Der arbejdes videre med de anførte
punkter på kommende møde, men det
er allerede nu besluttet, at kassereren
ved betalinger over kr. 50.000 også
attestere udbetalingen INDEN den
foretages. Dette kan sket via mail.
Dette indføres i Regnskabsinstruksen.

12

12

a

Forslag om nye tiltag for børnefamilier

Drøftet med generelt positiv tilgang til
forslagene. Den videre drøftelse og
beslutninger sker i forbindelse med
visionsdrøftelser på martsmødet.

Høringssvar vedrørende lovforslag om
mulige forsøgsordninger

Følgende svar sendes:
"Vinding Sogns menighedsråd hilser
det fremsendte lovforslag velkomment,
da vi ser det som gode tiltag til at
støtte op om rådenes liv og virke - og

Michael

Karen
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dermed den forskellighed og de behov
der naturligt er fra sogn til sogn.
med
Vi vil dog gerne påpege, at forsøg og
udviklingsprojekter kan være ganske
arbejdskrævende, og derfor foreslår vi,
at der i loven indføjes en mulighed for
økonomisk at honorere den eller de
personer i et menighedsråd, der bliver
ansvarlige for et givent projekt efter
dets godkendelse".
12

b

Aktivitetsudvalg

Følgende er valgt: Søren, Finn, Asta,
Lene, Stephan, Jens samt Lisette, Ulla
og Michael.

