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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
17.00

Sluttidspunkt
19.00

Antal sider i alt
5

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
Jens Anton (ferie)
Finn (sygemeldt)

Øvrige bemærkninger

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Funktionsbeskrivelser og ressourcer

Lukket møde. Gennemgang.

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 9A

3

Godkendelse af referat

Rundsendt og underskrevet.

Ansvarlig

Beslutningspunkter
4

Forslag om salg af dåbsklude til andre
kirker, der måtte være interesseret.

Menighedsrådet godkender en salgspris
på kr. 20 pr. stk. Overskud fra salg går til
Mødrehjælpen i Vejle.
Vi kontakter provstiets øvrige sogne for
at høre, om der er interesse for at aftage
dåbskludene.

Michael

5

Forslag om vedtægter for udlån/udleje
af sognehus samt husorden.

Menighedsrådet godkender husorden og
vedtægter med følgende rettelser:
Brugerbetaling, til dækning af klargøring
og efterfølgende gennemgang af lokaler,
vand, varme samt afskrivning
køkkeninventar, fastsættes til kr. 300.

Opdaterede
vedtægter i
pdf-format.

Leje i.f.m. bryllupsreception kr. 1.500, leje
i.f.m. gudstjeneste/morgenkaffe ved
guld- eller diamantbryllup kr. 300.
6

Sogneudflugt 2018

Menighedsrådet godkender at fastholde
udflugten i sin nuværende form; en tur
årligt og om muligt før sommerferien.
Asta og Karen står for udflugten 2018.
Der annonceres i kirkebladet og på
Facebook.

7

Godkendelse af kvartalsrapport

Menighedsrådet godkender uden
yderligere kommentarer.

Karen og Asta.
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Dit Bogholderi uploader rapporten til
provstiet.
8

Budget 18: Godkendelse af takster

Kaffepris i forbindelse med ordinære
foredrag fastlagt til fortsat kr. 25,
kirkefrokost fortsat kr. 50.
Prissætning evalueres fremover årligt på
junimødet.

9

Opfølgning visionsdagen

Visionsgruppe 1 Samarbejde og
lokalsamfund: Søren, Lisette, Elsebet,
Britta, Jens Anton og jens David.
Visionsgruppe 2 Synlighed i
lokalsamfundet: Ulla, Karen og Michael.
Visionsgruppe 3 Fordybelse og
pilgrimsvandring: Stephen, Bjarne og
Lene.

Bente, Dit
Bogholderi

Alle

Grupperne melder tilbage til Karen, når
de ønsker punkt på dagsordenen.
Menighedsrådet godkender, at
formiddags- og aftenforedrag fortsætter i
deres nuværende form i 2018.
Aktivitetsudvalget opfordres til at
diskutere, om der skal laves mere
udprægede temamøder/-foredrag.
9

A

Samarbejde mellem vinding Kirke og
Vinding Sportsforening

Menighedsrådet glæder sig over
initiativet og godkender, at Lisette indgår
et samarbejde med Vinding
Sportsforening om et lege/musikalsk
børne-/familieforløb i den kommende
sæson.
Menighedsrådet pointerer, at der er tale
om et samarbejde imellem de to
organisationer, samt at dette tydeligt
skal fremgå i omtaler af initiativet.
Menighedsrådet godkender Lisettes
forslag om muligheden for fælles
madpakkespisning i forbindelse med
arrangementet.
Visionsgruppe 1 Samarbejde og
lokalsamfund arbejder videre med
konceptet i samarbejde med Lisette og
Vinding Sportsforening og evaluerer
forløbet efter første sæson.

Lisette
Visionsgruppe 1
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Orienteringspunkter
10

Information om offentligt møde om
valg til provstiudvalg for Vejle Provsti,

Menighedsrådet opfordrer Jens Anton til
at stille op til valget til provstiudvalget i
Vejle Provsti.

Alle

Menighedsrådet opfordrer Karen til at
stille op til valget til stiftsrådet i
Haderslev Stift.
Det pointeres, at det er vigtigt at rådets
medlemmerne møder frem på dagen og
afgiver deres stemme. Mødet afholdes
torsdag den 24. august 2017 kl. 19.00 i
Torvehallerne, Fiskergade 2 -8, 7100
Vejle.
11

Status kirkegårdsudvalget

Gennemgang af planer og visioner for
kirkegården. Udvalget har fokus på, at
kirkegården stadig skal være et rart sted
rart at komme - med mulighed for ro og
fordybelse.
Udvalget vender tilbage med et konkret
planforslag, der forventes at kunne laves
inden for de allerede afsatte kr. 40.000.

12

Gennemgang af Churchdesk

Menighedsrådets medlemmer opfordres
til at få ”enkeltlektioner” i forlængelse af
torsdagens fælleskaffe.

Michael

Teleslyngeanlægget er itu, det
nuværende anlæg er så gammelt, at
nykøb er mest rentabelt. Forventet pris
kr. 7.500. Vi hjemtager tilbud fra AVC
samt yderligere en udbyder.
Menighedsrådet pointerer, at tiden er en
vigtig faktor, idet mange kirkegængere er
afhængige af systemet.

Michael

Tove Abildgaard spørges om hjælp ved
gospelarrangement ultimo august, da
Michael har ferie.

Michael/Søren

Kirkebladet udkommer som planlagt
ultimo august. Karen informerer
fremadrettet om ”Nyt fra

Karen/Michael

Eventuelt
13

Eventuelt
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menighedsrådet”, ligesom vi efter hvert
menighedsrådsmøde laver et kort
sammendrag fra mødet, som lægges på
hjemmeside og Facebook tillige med
referatet.
Pressemeddelelse fra stiftet, vedrørende
erhvervsstyrelsens begrundelse for
indsigelser mod de fire byggegrunde,
lægges på hjemmesiden.

Michael

Der mindes om informationsmødet
mandag den 28. august kl. 19-21 i
Brændkjærkirkens lokaler, Agtrupvej 114,
6000 Kolding omkring forsøg i
folkekirken. Tilmelding enkeltvis via
hjemmesiden
https://forsogifolkekirken.dk/infoaftner/

Alle

Der afholdes, i forbindelse med Bjarnes
25 års jubilæum, reception fredag den 15.
september i tidsrummet 13 til 15 for
indbudte gæster. Michael laver og sender
invitation til de gæster, som Bjarne har
ønsket med.

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 (afbud)

Jens David Eskildsen

Karen Sundbøll

Lene Bandholtz Jørgensen

Stephan Haue

Søren Matthiesen

