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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
17.00

Sluttidspunkt
19.00

Antal sider i alt
2

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 Illum (sygemeldt)

Øvrige bemærkninger

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Godkendelse af referat

Godkendt og rundsendt.

Beslutningspunkter
3

4

Godkendelse af kvartalsrapport,
herunder orientering fra møde med
provstiudvalget.

A: Reparation af småhuller samt
pletkalkning i kirken
B: Etablering af nye urnegravsteder
og kistepladser på kirkens sydside

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.
Orientering fra møde med provstiudvalget:
Vi har flere frie midler (kr. +300.000) end
forventet p.g.a. ”dobbelt betaling” for
renter og afdrag præstebolig.
Godkendt som indstillet:
A: Godkendes som aftalt ved syn
B: Godkendes som aftalt ved syn
Midler hertil via drift 2017.

5

Igangsætning af etablering af
automatisk klokkeringning og
automatisk låsning af kirkedøren.

Godkendt som indstillet:
Der indhentes tilbud på de forskellige
arbejder - og godkendelsesprocedurer
undersøges. Samlet projekt forelægges MR
senere til endelig godkendelse.

6

Forslag om at navn på døbte, viede
og døde i sognet bringes i kirkebladet

Godkendt – men Michael undersøger om
der ligger juridiske hindringer herfor.
Michael undersøger tillige regler for
offentliggørelse af navne på konfirmander,
idet vi atter ønsker at offentliggøre
konfirmandnavne i kirkebladet.

7

Forslag om etablering af ca. 6 nye
kiste- og ca. 18 nye urnegravpladser

Godkendt:
Frigivelse af kr. 40.000 fra fri midler

Ansvarlig
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samt sti m.v. i nuværende græsplæne disponeret fra 2016-regnskabet til
nord for kirken.
skitsering af oplæg til udnyttelse af arealet.
8

Forslag om etablering af yderligere
16-18 urnegravpladser langs
stendiget mod sognehuset.

Godkendt som indstillet:
Godkendelse af at kirke- og
kirkegårdsudvalget kan arbejde videre med
forslaget.

9

Forslag om brug af eksterne
konsulenter, eks. Kirkefondet, i.f.m.
visionsdebat. Rammebeløb kr.
20.000 plus forplejning.

Godkendt.
Visionsdagen afholdes tirsdag den 6. juni
fra kl. 9 til 16.

10

Sognehus: Udlejningsregler samt
prispolitik for mindesamvær.

Godkendt. Sognegårds- og
præstegårdsudvalget kommer med forslag
til revision.

Orienteringspunkter
11

Orientering om lokalplan

Intet nyt fra stiftet. Planen ligger hos
Erhvervsstyrelsen.

12

Mulige løsningsforslag omkring
støjproblemer projektor i kirken

Konsulent fra AVC fremkommet med tre
løsningsforslag.
Projektor er ændret til at køre i ECO mode,
der medfører lidt mindre lys, men og
mindre blæserstøj.
Det vurderes, at dette tiltag er
tilstrækkeligt, og menighedsrådet
genvurderer nedenstående alternative
løsningsforsalg, hvis der fortsat skulle være
generende støj fra projektoren.
Alternative løsningsforslag:
1. Projektor bliver i nuværende position,
men hæves 7 cm. Pris 5.453,00 + moms og
tømrerarbejde.
2. Projektor kan rykkes frem med
placering ved loft ud for indgangen og
forsynes med en "lift" der kan køre
projektor op og skjules over loftet, når den
ikke er i brug. Pris kr. 46.733,13 + moms og
tømrerarbejde.
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3. Projektor rykkes frem med
placering under loft ud for indgangen og
skjules i en kasse. Pris kr. 25.999,39 +
moms og tømrerarbejde.

13

Fejring af reformationsdagen den
31. oktober 2017

Vi afventer indstilling fra
Søren/aktivitetsudvalget.
Program for provstiets Reformationens
døgn rundsendt. Vi deltager ikke som sogn,
men informerer om det i kirkebladet.

14

Projekt om ensomhed, Vejle
Kommune

Vi deltager ikke i projektet.

15

Kirkeministeriets opfordring til at
søge midler til samarbejdsprojekter

Karen retter henvendelse til Mølholm Sogn
om mulighed for samarbejde.

16

Orientering fra møde omkring
frivillighed i Kolding

Spændende kursus med flere konkrete
ideer.

17

Orientering om belægningsgrad
sognehus 2016

Gennemgået.

Karen

Lukket punkt
18

Funktionsbeskrivelser

19

Eventuelt

Alle
Frivillighedsundersøgelse sendes ud til
mrådsmedlemmer og frivillige.

Michael

Forfriskningslisten rundsendt. Michael
kontakter frivillige til at ”fylde op”.

Michael

Søren kontakter Jacob Ørskov om foredrag
om Luther i.f.m. menighedsrådets infoaften
i efteråret.

Søren

