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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
09.00

Sluttidspunkt
11.00

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, Ulla Jørgensen
(personalerepræsentant) samt Michael Tungelund (referent)
Afbud fra
Finn Illum (sygemeldt)
Elsebet Maach Andersen

Øvrige bemærkninger

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Punkt 5 udgår, ny samarbejdsaftale
fremsendes fra provstiet.

2

Godkendelse af referat

Godkendt og rundsendt

Ansvarlig

Beslutningspunkter
3

Forslag om indkøb af pc eller iPad til
rådsmedlemmer, der har brug for sådant i
forbindelse med rådsarbejdet.

Jens Anton gennemgik (skatte)regler
for brug af pc stillet til rådighed af
menighedsrådet.
Vi har yderligere spørgsmål til disse
regler, Jens Anton undersøger og
udsender svar fra landsforeningen.
Der blev fremvist to mulige modeller,
en 14 og en 15 tommers til henholdsvis
kr. 3.300 og kr. 2.600.
Der udfærdiges budget til kommende
møde.

4

Forslag om at ændre mødetidspunkt for
rådsmøder.

Fra januar flyttes mødet til 1. onsdag i
måneden. Tidspunktet besluttes senere.
Kommende møde: 18. oktober kl. 8.30
kaffe herefter møde fra 9 til 11.
Novembermødet afholdes onsdag den
1. november kl. 8.30 til kaffe herefter
møde fra 9 til 11.

Jens Anton
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5

Godkendelse af samarbejdsaftale 2018
med Vejle Provsti.

Udgået, vi afventer ny aftale fremsendt
fra provstiet.

6

Drøftelse og endelig stillingtagen til
budget for blomster i kirken.

Gennemsnitlig buket almindelige
gudstjenester p.t. kr. 150.
”Store pyntninger”, helligdage og
konfirmationer, mellem kr. 800-1.000
pr. gang.
Vi fastsætter nyt budget for 2018 og
behandler igen.

7

Beslutning om igangsættelse af punkter
fra kirkegårdsplan.

Menighedsrådet bevilgede op til kr.
200.000 i indeværende år til arbejderne
på den udleverede liste. Beløbet er
udover tidligere bevilgede kr. 40.000 til
selve planlægningsarbejdet.
Kalkning af kirke og graverhus er
bestilt, men måske kan arbejdet ikke
gennemføres i år grundet vejret. Den
automatiske ringning er ligeledes
bestilt til udførelse i år. I ft. arbejdet
med kirkegården udføres det, der kan
nås i år - og i øvrigt ikke kræver
godkendelse af provstiet.

8

Kalkning af kirken.

Tilbud fra Dans Kirkekalk accepteres.

Orienteringspunkter
9

Orientering om status på samarbejde
mellem Vinding Sportsforening og kirken.

Positive tilbagemeldinger, p.t. dog kun
tre tilmeldte. Vi følger projektet.

10

Orientering om frivilligmøde onsdag den
27. september i sognehuset.

Rådsmedlemmerne opfordres til at
deltage.
Arrangementet p.t. annonceret på
hjemmeside, Facebook og sender
direkte til frivillige og via nyhedsbrev.
Er der nogen af vores frivillige, vi lige
skal ”prikke på skulderen”?
Andre muligheder: Tove (strik),
kunstudvalg (Tove).

11

Orientering fra budgetsamråd, herunder
nyt om budget 2018.

Kirkeskat uændret 0,89 procent.
Vi forventer samme ligning (+ca 50.000
der dækker lønstigninger)

Michael
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Sognehusudvidelse er p.t. ikke
godkendt, men vi er i dialog med
provstiudvalget. Først efter 15.9.
kendes endelig ligning.
Bente indkaldes til næste mrådsmøde
i.f.m. budgetlægning.

Michael

Budgetønsker/-tal skal sendes til Asta
hurtigst muligt.
12

Orientering om forsøgsordninger i
folkekirken.

Referat fra mødet på Haderslev Stifts
hjemmeside
Har vi områder, hvor vi tænker at vi
med fordel kan samarbejde med andre
menighedsråd eller provsti?

13

14

Orientering om ”Betænkning om
menighedsrådsvalg i fremtiden”.

Orientering om fyraftensmøde 15.
november fra 17 til 21.

Orientering. Høringssvar diskuteret og
menighedsrådet tilslutter sig
intentionerne i forslaget.
Karen skriver høringssvar.
Orientering.
Står Lene som kontaktperson?
Tilbagemelding næste møde om hvem
der deltager.

Karen

Michael

Lukket møde
15

Funktionsbeskrivelser.

Jens David

Eventuelt
16

Eventuelt.

Karen: Landemode spændende, se i
øvrigt referat på DAP.
Jens Anton: Tak for opfordring og tillid
til at stille op til provstiudvalget.
Vi holder fokus på om der opstår skade
på parkeringspladserne i.f.m. at
fjervarmeselskabet holder med deres
maskiner.
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Ovenstående referat gennemlæst og godkendt:

Asta Holm Iversen

Britta Glejberg

Elsebet Maach Andersen (afbud)

Finn Illum (afbud, sygemeldt)

Jens Anton Pedersen

Jens David Eskildsen

Karen Sundbøll

Lene Bandholtz Jørgensen

Stephan Haue

Søren Matthiesen

