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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt Sluttidspunkt
17.00
19.00

Antal sider i alt

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 (referent)
Afbud fra
Finn (sygemeldt)

Øvrige bemærkninger

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 13b:
PSI-skema, punkt 13c: Ansøgning Liv og
vækst, 13d: Ansøgning fra dagplejer
samt punkt 17b: Ansøgning.

2

Godkendelse af referat

Godkendt. Rundsendt og underskrevet.

Ansvarlig

Beslutningspunkter
3

Nedskrivning af bankgaranti i.f.m.
præsteboligbyggeriet.

Der blev orienteret om 1 års eftersynet.
Referatet herfra kan ses på DAP i
Øvrige dokumenter/Byggeudvalg/2017

Jens Anton og
Michael

Når fejl og mangler ved 1 års
eftersynet er udbedret, skal
totalentreprenørens garantistillelse
nedskrives til 2 % af
entreprisesummen.
Beslutning: Jens Anton færdiggør
sagen og får garantien nedskrevet, når
fejl og mangler er udbedret - og
arkitekt har meddelt dette skriftligt.
5 års eftersyn er noteret i
menighedsrådets kalender og skal
indkaldes senest november 2020.
4

Serviceaftale på årligt eftersyn af
ventilationsanlæg i præsteboligen

Menighedsrådet godkender tilbud på
årligt eftersyn i henhold til tilbud fra
C.V. Christensen a/s.
Menighedsrådet godkender desuden,
at Jens Anton og Søren vurderer og
afgør, hvem der skal udføre opgaven
med at skifte filtre hver 6. måned.

Jens Anton og
Søren
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5

Forslag om Kristeligt Dagblad,
medlemskab af
Menighedsrådsforeningen samt
dagsorden med bilag til suppleanter?

Menighedsrådet fastholder, at
abonnement til Kristeligt Dagblad samt
medlemskab af Menighedsrådsforeningen udelukkende ydes til
medlemmer af rådet.
Dagsorden kan hentes på kirkekontoret
samt via hjemmesiden.
Karen sender brev om beslutningen til
forslagsstiller

6

Godkendelse af vedtægter for kasserer

Karen

Godkendt.
Kvartalsrapport lægges løbende på
DAP umiddelbart efter bogføring

Michael

7

Godkendelse af vedtægter for
kontaktperson

Godkendt.

8

Godkendelse af vedtægter for ekstern
regnskabsfører og kordegn

Godkendt.

9

Valg til økonomiudvalg,
studietursudvalg, udsmykningsudvalg,
kirkebladsudvalg, samt
frivillighedsudvalg.

Økonomiudvalg: Formand,
næstformand, kasserer og præsterne
som faste medlemmer. Indkaldelse af
udvalgsformænd når relevant.

Asta indkalder til
første møde.

Studietursudvalg: Karen, Britta samt
Ulla som medarbejderrepræsentant.

Karen indkalder
til første møde.

Udsmykningsudvalg: Tove Kjær
Pedersen er valgt som udvalgets
kontakt til menighedsrådet. Karen
kontakter Tove samt øvrige frivillige,
der har udvist interesse for
udvalgsarbejdet.

Karen kontakter
frivillige

Kirkeblads- og medieudvalg:
Præsterne, Stephan og Michael.

10

Forslag om plakater til brug i
sognehuset når der ikke er udstilling.

Michael
indkalder til
første møde.

Frivillighedsudvalg: Karen, Lene, Asta
og Michael.

Karen/Michael
indkalder til
første møde

Menighedsrådet nedsætter et udvalg
bestående af Elsebet og Michael, der
selv supplerer udvalget med relevante
deltagere fra lokalområdet.

Michael
indkalder til
første møde.

Efterlysning bl.a. via kirkeblad for
billeder m.m.
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Maksimumbudget kr. 10.000
11

Forslag til møde om folkekirkens
struktur i Vejle Provsti, hvor provst Leif
Arffmann fortæller om den lokale
kirkestruktur.

Menighedsrådet tager imod provstens
tilbud og foreslår den 26. april.
Tidspunkt følger. Der spørges på et
formiddagsmøde.

12

Forslag om opstart af dåbskludeprojekt

Menighedsrådet godkender opstart af
et månedligt strikkemøde, hvor
menighedsrådet er vært ved en kop
kaffe og et stykke kage.

Karen kontakter
Leif for endelig
aftale

Tove Abildgaard er tovholder på
projektet.
Omtale i kirkebladet.

13

Forslag om én enkelt sogneudflugt i
2017, lørdag 2. september, afgang 8.00
forventet hjemkomst kl. 18

Menighedsrådet godkender som
foreslået:
Aktivitetsudvalget indstiller, at årets
sogneudflugt går til Viborg Domkirke
med stop ved Søndermarks Kirken,
Rindsholm Kro (frokost) samt
Blicheregnens Museum.
Deltagerpris kr. 250
Dobbeltdækkerbus: 69 voksne plus én
guide. Budgetteret med tilskud til turen
på kr. 7.200

13

b

PSI-skema

Tidligere ønske om maling m.m. af
salen i sognehuset slettes fra skemaet.

Michael sender
skemaet til
provstiet.

13

c

Ansøgning Liv & Vækst-puljen

Menighedsrådet godkender, at projekt
”Et generationsmøde – brobygning
mellem generationer” fremsendes til
Vejle Provsti.

Lisette
fremsender
ansøgning.

Der ansøges om kr. 48.360.
13

d

Ansøgning fra dagplejer

Menighedsrådet ønsker ikke at åbne
op for privates mulighed for at
reklamere for aktiviteter og andre
tiltag i forbindelse med vores
arrangementer.

