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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
08.30

Sluttidspunkt
11.15

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 Østergaard Jørgensen
(personalerepræsentant) samt Michael Tungelund (referent)
Afbud fra
Ulla og Søren.

Øvrige bemærkninger
Elsebet forlod møde kl. 8.55 efter punkterne 3, 6 og 7,
som blev behandlet først.

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Godkendelse af referat

Rundsendt og underskrevet.

Ansvarlig

Beslutningspunkter
3

Budget 2018

Godkendt budget indlæst elektronisk
af Dit Bogholderi den 27.10.2017 kl.
12:56.

4

Vikarsatser

Oplæg til vejledende vikarsatser
gennemgået. Vi fortsætter praksis som
hidtil.

5

Godkendelse af kollektliste

Udsættes til næste møde.

6

Lys på Vinding Kirkes tårn

Elsebet har haft kontakt med Vejle
Kommunes tekniske forvaltning
omkring eventuelle regler/
begrænsninger i forhold til lyssætning
af kirken. Mundtlig besked om at det
ikke umiddelbart er et problem i
forhold til lokalplan – men
forvaltningen ønsker en konkret
ansøgning for at sikre sig, at en sådan
lyssætning ikke kan give problemer for
de omkringboende.
Et enigt menighedsråd opfordrer kirkeog kirkegårdsudvalget til at arbejde
videre med projektet og komme med
et konkret oplæg.

7

Stålkant eller brosten i området nord for
kirken.

Et enigt menighedsråd opfordrer kirkeog kirkegårdsudvalget til at arbejde

Udvalget
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videre med en stålkantsløsning og
komme med et konkret oplæg.
8

Forsøgsordninger i folkekirken.

Vi har p.t. ingen aktuelle projektønsker
eller –ideer, vi ønsker at igangsætte.

9

Nedsættelse af studietursudvalg

Tilsagn fra Karen og Britta, Ulla
spørges om hun vil deltage i udvalget.

Orienteringspunkter
10

Onsdagsgåtur

God opstart, godt arrangement.

11

Program Lutheraften 22.11.

Vi har brug for ekstra hænder til denne
aften, vigtigt at så mange
rådsmedlemmer som muligt bidrager
praktisk.
Menighedsrådet møder ind senest 17.
Jens David og Michael stiller borde op
kl. 14 på dagen.
Mødestart fremflyttes til 18.30,
Michael sørger for, at dette
kommunikeres ud bredest muligt.
18.30 Spisning
19.30 Menighedsrådets info
20.00 Foredrag Jacob Ørsted
21.00 Kaffe og lidt sødt (chokolade)
22.00 Oprydning
Der udfærdiges et faktaark med
ligningstal og ”de store linjer” som
lægges på bordene.

Lukket punkt
12

Funktionsbeskrivelser

Fire funktionsbeskrivelser p.t.
godkendt og vil blive præsenteret for
de enkelte medarbejdere i løbet af
november.
Kordegnens funktionsbeskrivelse
endnu ikke afsluttet.

Eventuelt

Alle

Jens David og
Michael

Michael

Alle

Asta og
Michael
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13

Næste mødedato

29. november kl 14.00.

14

Eventuelt

Vi mangler frivillige til servering i
sognehuset 24.12. i tidsrummet 13.30
til 14. Michael prøver at kontakte de
frivillige. Annonceres (hvis tilsagn om
frivillige) i kommende kirkeblad.

Michael, men
alle er
velkomne til at
finde emner.

Provstiudvalgskonstituering:
Leif Arffmann, formand
John Skodsborg, næstformand.
Fyraftensmøde om ledelse og
koordinering af frivillige i folkekirken,
onsdag den 15. november i Kolding.
Lene og Michael deltager. Øvrige, der
ønsker at deltage, mailer til Michael
senest 7.11.
Udbud af lederuddannelse af kontaktpersoner sættes på punkt næste møde.

Frivilligudvalg

Vi skal have oprettet etMobilePaynummer til kollekter.

Michael

Vi tilmeldes Vejkirker igen fra 2018.

Michael

Der bestilles stiftsmagasin til
rådsmedlemmer, præster og personale
samt to ekstra til sognehuset.

Michael

Container ved parkeringsplads ved
kirken ønskes afhentet. Michael
kontakter Mølholm Varmeværk.

Afhentning
lovet i løbet af
få dage.

Der er enighed om at inddrage
yderligere medlemmer i
frivilligudvalget. Disse ønskes hentet
udenfor menighedsrådet.

Udvalget/Karen
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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 (afbud)

