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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
Stephan gik under punkt 17.

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Bilag til punkt 3 eftersendt 13.6.17 af Jens
Anton.
Tilføjelse af punkt 15A Energimærkning
præstebolig

2

Godkendelse af referat

Underskrives på mødet august sammen
med dette referat.

Ansvarlig

Beslutningspunkter
3

Status på og beslutning om automatisk
ringning i kirken.

To tilbud indhentet, tilbud fra Thubalka,
samlet pris inkl. moms kr. 111.288,75,
godkendt. Jens Anton udfærdiger brev
herom til stiftet til orientering.

Jens Anton

Tilbud indhentet fra LV Låseservice vedr.
dørpumpe og automatisk låsning af
kirkedør, kr. 14.250,00 godkendt.

4

Henvendelse om medfinansiering af
Reformationens Døgn i Vejle.

Tilskud kr. 2.500 godkendt som indstillet.

Michael
overfører.

5

Orientering om den nye salmebog
”Kirkesangbogen” samt beslutning om
indkøb af her.

Godkendt indkøb af 25 stk.
”Kirkesangbogen”.
Eventuelt yderlige indkøb skal på 2018budget.

Michael
bestiller

6

Fornyet drøfteles af eventuel deltagelse Godkendt at vi deltager med deltagelse af
i fælles kirkekaffebord i midtbyen lørdag p.t. Britta. Vi forsøger at få frivillige med
den 9. september i forbindelse med
også.
Reformationens Døgn i Vejle.
Bordopstilling med dåbsklude, kirkeblad
og anden info om Vinding. Evt.

Karen og
Michael
laver folder.
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udfærdigelse af trefløjet folder om
Vinding Sogn.
7

Henvendelse om tilskud til KirkeCare.

Afslag på ansøgning.

Orienteringspunkter
8

Orientering om proces og status på
eventuel udvidelse af sognehus.

Menighedsrådet ønsker at arbejde videre
med udvidelse af sognehuset.
Menighedsrådet afventer
provstiudvalgets tilbagemelding.

9

Orientering om rapport om mobning på
kirkelige arbejdspladser samt drøftelse
heraf.

Menighedsrådet er opmærksom på den
potentielle fare men oplever p.t. ingen
sådanne problemer.

10

Orientering om ny hjemmeside,
www.forsøgifolkekirken.dk, om forsøg i
folkekirken som Landsforeningen og
Kirkeministeriet står bag. Forsøgene
giver blandt andet mulighed for at
organisere menighedsrådets poster på
en mere fleksibel facon.

Orienteret med opfordring til at
nærstudere hjemmesiden
forsøgifolkekirken.dk
Informationsmøde mandag den 28.
august kl. 19-21 i Brændkjærkirkens
lokaler, Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
Tilmelding enkeltvis via hjemmesiden
https://forsogifolkekirken.dk/infoaftner/

11

Ringning i forbindelse med den officielle
reformationsfejring den 31.10.17

Intet nyt fra stiftet, vi afventer.
Menighedsrådet påtænker ingen lokale
tiltag, men vi informerer om landstiltag i
kirkebladet.

12

Evaluering af visionsdagen samt
drøftelse af det videre arbejde.

Vi har endnu ikke modtaget rapport fra
Kirkefondet og afventer denne.
Kommentarer om forløbet:
Overordnet godt og spændende men
informationstungt. Ønskeligt med bedre
tidsstyring af processen, afslutningen blev
forceret, hvilket påvirker den samlede
opfattelse.

13

Nyt fra præsterne

Trods få deltagere stor tilfredshed med
Lutherturen.
Endnu ingen afklaring fra provsten/stiftet
omkring sygemelding.

Michael
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Problemer omkring afløbsbrønden fra
præsteboligen. Præstegårdsudvalget ser
på problemet.
14

Nyt fra udvalg

Intet.

15

Gennemgang af Churchdesk-kalender

Udskydes. Michael inviterer til
kalendergennemgang på en række
torsdag formiddage de kommende
måneder.

Energimærkning præstebolig

Præstebolig bedre end A2015-bolig men
opfylder ikke alle krav til A2020-bolig.

15

A

Eventuelt
16

A

Augustmødet

Mødet flyttes ikke.

B

Orientering om landemode fredag den
1. september.

Invitation vedhæftet.
Tilmelding på mail til michael,
mit@km.dk, senest 21. august.

C

Invitation til formandsmøde med
provstiet den 21. juni i Egtved.

Asta deltager.

D

Orienteringsmøde om valgt til
provstiudvalg torsdag den 24. august.

Mødet finder sted den 24. august 2017 kl.
19.00 i Torvehallerne, Fiskergade 2-8,
7100 Vejle.
Tilmelding er IKKE nødvendig.

E

Debataften den 19. september Vejles
kirker taget initiativ til en debat med
byrådets partier om deres holdning til
kirkernes rolle i vores by.

Invitation vedhæftet.
Tilmelding IKKE nødvendig.

Lukket møde
17

Funktionsbeskrivelser

Gennemgået.

Michael
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Ovenstående referat gennemlæst og godkendt:

Asta Holm Iversen

Britta Glejberg

Elsebet Maach Andersen

Finn Illum (afbud, sygemeldt)

Jens Anton Pedersen

Jens David Eskildsen

Karen Sundbøll

Lene Bandholtz Jørgensen

Stephan Haue

Søren Matthiesen

