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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
12.00

Antal sider i alt
5

Indkaldte

Afbud fra
Finn Illum

Øvrige bemærkninger

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af
punkterne:
24 Lukket møde
16A Malerkursus
22A Orientering om
repræsentantskabsmøde

2

Godkendelse af referat

Godkendt og rundsendt

Beslutningspunkter
3

Gennemgang og underskrift af
regnskabsinstruks 2016-17 samt
2017-18.

Gennemgået og underskrevet.

4

Provstesyn i kirke/kirkegård,
sognehus og præstegård, 24. april
2018.
Hvem deltager og hvad skal
forberedes inden?

Ingen mødepligt men alle opfordres
til at møde op hvis muligt.
Synsprotokoller gennemgås inden
møde og inventarliste ajourføres.

Respektive udvalg

5

Udbud af lederuddannelse af
kontaktpersoner.

Lene ønsker at tilmelde sig, der
undersøges hvornår kurset afvikles.

Lene, Jens og Michael

6

Forslag om placering skraldespand.

Det besluttes at container ikke
længere skal stå ved nuværende
indgang forud for afhentning.
Menighedsrådet godkender, at
Bjarne og kirke- og kirkegårdsudvalg
kigger på en anden placering og i
fællesskab finder en ny placering og
foranlediger dette gjort.
Budget godkendt kr. 10.000.

7

Forslag om indretning af salen.

Konfirmandundervisning flyttes
fremadrettet til sal 2.
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Sognehus- og præstegårdsudvalget
laver oplæg til fremtidig
standardopstilling, herunder evt.
køb af en løs projektor. Budget ny
projektor kr. 5.000 godkendt.
8

Forslag om betaling af bustransport
for daginstitutionen Asebos børn til
juleafslutningen i Vinding Kirke.

Det besluttes at kirkekassen betaler
for transport i forbindelse med
juleafslutningen.

Michael

Asebo bedes undersøge om denne
transport kan ske via en af
kommunens egne busser mod
betaling.

Michael

9

Forslag om honorarer til formænd,
kasserere m.v. 2018.

Godkendt nuværende honorarer:
Kr. 36.000 formand
Kr. 12.000 kasserer
Kr. 12.000 kontaktperson
Kr. 12.000 kirkeværge
Kr. 1.500 øvrige medlemmer
(idrætscirkulære)

10

Ansættelse af ny rengøringshjælp
på timebasis i sognehuset.

Der arbejdes videre med en
afklaring af rengøringen.

11

Evaluering af samarbejdsprojekt
med lokale foreninger, herunder
Vinding sportscenter.

Lisettes orientering gennemgået og
taget til efterretning.

Sognehus- og
præstegårdsudvalg.

Lisette har lagt et stort arbejde i
projektet, men menighedsrådet
beslutter at lukke projektet p.g.a.
manglende tilslutning af deltagere.
I løbet af foråret 2018 vil
menighedsrådet indbyde til et
fællesmøde for foreninger i Vinding
Sogn.

Visionsudvalgsgruppen
for samarbejde i
sognet.

12

Samarbejdsaftale 2018 med Vejle
Provsti.

Drøftet og taget samarbejdsaftalen
til efterretning.

13

Ansøgningsfrister diverse puljer
provstiet.

Menighedsrådet beder
medarbejderne overveje nye
projekter og sende
projektbeskrivelser til Karen senest
28. januar.

Alle medarbejdere og
præsterne.

Der arbejdes videre med sagen.

Kirke- og
kirkegårdsudvalget.

14

Forslag om opsætning af belysning
på kirken/kirketårnet.

Mail til
medarbejderne; Karen
og Michael
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15

Forslag om udvidelse af
mødetidspunkt
menighedsrådsmøder til kl. 12.

Godkendt.

16

Forslag til datoer for
menighedsrådsmøder 2018,
herunder aftale om kaffeansvarlig.

Følgende datoer for 2018 er
godkendt:

Tjek kvartalsrapport
godkendelsesdatoer

7. februar
20. marts, godk. regnskab 2017
10. april
9 maj
13. juni
Juli intet møde
29. august
12. september, godk. revisorpåtegn.
24. oktober, godk. budget 2019
14. november
12. december
13. december julebrunch 10-13
m/personale
16

A

Forslag om afholdelse af
malerkursus

Ansøgningen drøftet og
menighedsrådet opfordrer
kunstudvalget til, at der lægges en
kirkelig/eksistentiel vinkel på
projektet.
Menighedsrådet pointerer, at
kunstudvalget har ansvar for, at
lokaler/møblement afleveres i
rengjort stand.

Orienteringspunkter
17

Generalforsamling
Distriktsforeningen.

Tilmelding senest 22.1. til Michael,
mit@km.dk

18

Budgetsamråd 1.3.

Dagsorden/invitation følger fra
provstiet.
Menighedsrådet bedes overveje
større investeringer for de
kommende år (PSI).

19

Status automatisk ringning.

Anlægget fungerer fint, dog forestår
endnu enkelte småjusteringer.
Klokkeeftersyn fredag 19.1. kl. 10.

Jens Anton forlod
mødet under dette
punkt.
Annonceres i kirkeblad
samt på facebook og
hjemmeside
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20

Evaluering af juleaftens åbning.

Vellykket. Flest deltagere ved første
gudstjeneste, sammenlagt 35
personer, som tilsyneladende
hyggede sig.

21

Sogneindsamling.

Sidste år med Asta som koordinator.
Britta hjælper Asta på dagen.
Yderligere hjælpere kan kontakte
Asta.

22

Mentorbarn.dk samt Vejle
Krisecenter.
A

Orientering om
repræsentantskabsmøde om skole/kirkesamarbejdet i Vejle Provsti

Karen tager kontakt til
Vejle Krisecenter.
Tirsdag 6. marts fra 19.30 til 21.30
Løget Kirkes sognelokaler. Elsebet
repræsenterer Vinding Sogn.

Eventuelt
23

24

A

Der er installeret Saltolås på døren
til salen. Husk låsebrik ;-)

B

Kirke- og kirkegårdsudvalget
arbejder med kirkegårdsvedtægter.

Lukket møde

Intet besluttet.

Fremtidige dagsordenspunkter
Funktioner og roller i menighedsrådet.
Retningslinjer for fremtidig brug af eksterne ”leverandører”/brugere af sognehuset.
Skal der storskærm i sognehuset til julegudstjenesterne?
Sogneindsamling 2018 og fremover.
Liste over m-rådsmedlemmer der afslutter ifm. foredrag/bestiller kirketaxa.
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Ovenstående referat gennemlæst og godkendt:

Asta Holm Iversen

Britta Glejberg

Elsebet Maach Andersen

Finn Illum (afbud)

Jens Anton Pedersen

Jens David Eskildsen

Karen Sundbøll

Lene Bandholtz Jørgensen

Stephan Haue

Søren Matthiesen

