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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
11.30

Antal sider i alt
2

Indkaldte

Afbud fra
Ingen

Øvrige bemærkninger

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 9A,
Opfordring fra biskoppen.

2

Godkendelse af referat

Godkendt med pointering af at
kirkeværgen (ikke udvalg) har ansvar
for inventarlisten.

Beslutningspunkter
3

Temadag om psykisk arbejdsmiljø og
mobning (Distriktsforeningen)

Lørdag den 24. februar kl. 9.30 –
16.00
Gauerslund sognehus, Fælleshåbsvej
2, 7080 Børkop.
Tilmelding til Michael, mit@km.dk
senest fredag 9.2. kl. 9.00

Jens Anton og
Ulla tilmelder
sig.

4

Forslag om opsætning af nye gardiner i
salen.

Lamelgardiner ud mod Svinholtvej.
Menighedsrådet godkender tilbud
kr. 10.472 (inkl. moms) fra Sadolin
Farveland, Vejle.

Michael
kontakter
Sadolin for
igangsætning.

5

Ændringsforslag til vedtægter på
kirkegården.

Ændringer gennemgået og godkendt.

Jens Anton
sender til Karen,
som sender til
godkendelse i
provstiet.
Michael lægger
efterfølgende på
hjemmesiden.

6

Forslag om at
menighedsrådsmedlemmer
afslutter/takker af i forbindelse med
foredrag.

Vedtaget at menighedsrådet selv
afslutter møderne, herunder bestilling
af kirketaxa, information om betaling
samt næste foredrag. Datoer i 2018:
28. februar (formiddag) (mangler)
7. marts (aften) (mangler)
14. marts (formiddag) (mangler)

Michael laver
”taleark” forud
for hver enkelt
møde.
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Der noteres en frivillig tovholder til
hver enkelt møde.

Alle:
tilbagemelding til
Michael snarest.

Der udfærdiges en tjekliste til
møderne. Denne hænges op i
køkkenet.
Michael og Bodil
udfærdiger plan i
uge 11.
7

Forslag om nedsættelse af et udvalg til
vurdering af behovet for at vise
julegudstjenesterne på storskærm i
sognehuset.

Ideen tages op til genovervejelse, når
den nye kbf-præst er ansat.

8

Kaffeliste 2018 menighedsrådsmøder

20. marts (Stephan), 10. april (Søren),
9 maj (Jens Anton), 13. juni (Jens
David), 29. august (Britta),
12. september (Asta), 24. oktober
(Karen), 14. november (Lene) og 12.
december (Elsebet).

Man bytter selv
hvis man er
forhindret.

Michael køber fortsat brød m.m.
9

Godkendelse af Liv og vækstansøgninger

Lisette fremsender forslag om
fortsættelse af projektet på
Rosengården.
Ulla fremsender forslag om
fortsættelse af musikprojekt med
Gadkjærgaard.
Begge er velfungerende projekter,
menighedsrådet godkender at
ansøgninger indsendes til provstiet.

9A

Biskoppens anmodning til
provstiudvalget og menighedsrådene
om at finansiere oprettelsen af en
præstestilling ved den nye Psykiatrisk
Afdeling Vejle samt den eksisterende
præstestilling ved Sct. Maria Hospice.

Anmodningen gennemgået.
Menighedsrådet mener, at der
selvfølgelig skal ske en betjening af
sygehus, psykiatri og hospice, men
rådet opfordrer til, at der på stiftsplan
laves en analyse af den nuværende og
fremtidige betjening af sygehusene,
idet især Psykiatrisk Afdeling Vejle
dækker et større område end Vejle
Provsti.
Menighedsrådet opfordrer tillige til,
at der laves en generel analyse og
vurdering af stillingskvoterne der er

Karen/Michael
sender til
provstiet
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på sygehusene beliggende i Haderslev
Stift.

Orienteringspunkter
10

Orientering om endelig godkendelse af
automatisk klokkeringning; projektet
godkendt af Kirkeministeriets
klokkekonsulent.

Gennemgået.

11

Orientering om prøveopsætning af lys
på kirkegården 31.1.

Udvalget fortsætter og afslutter
arbejdet.

Kirke- og
kirkegårdsudvalg

Omtale i kirkeblad samt på
hjemmeside og Facebook.

Michael

12

Orientering om henvendelse til Vejle
Provsti om godkendelse af ændringer
på kirkegården.

Gennemgået.
Udvalget vender tilbage med
prisoverslag på området nord for
kirken.

13

Orientering om APV omkring sikring af
gravsten.

Risikooversigt APV gravminder, APV
analyseskema på gravsten Vinding
Kirkegård samt APV sten kirkegård
gennemgået.

14

Orientering om præsteansættelsesforløbet samt kendt opgavefordeling

Gennemgået.

Kirke- og
kirkegårdsudvalg

Indsættelse 2. påskedag.
Finn Illum orienterede:
Afløser får 50% af Finns stilling, Finn
de sidste 25% (9 timer)
Afløser får konfirmander, tjenester
m.m. Finn har gudstjenester på
Rosengården samt ca. hver 5.
gudstjeneste (weekend)
Finn er fortsat på liste over alt
udsendt vedr. menighedsrådsarbejdet
og vurderer selv, hvilke sager/opgaver
han skal gå ind i.
Finn har udbudt nyt sorggruppeforløb.
15

Status på sogneindsamling 2018

Det ser ikke godt ud.
P.t. ingen indsamlere, vi har naturligt

Michael skriver
på hjemmeside,
FB, sms m.m. og
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frafald p.g.a. alder og svært ved at
motivere nye indsamlere.
Det besluttes at såfremt vi ikke har
mindst 10 indsamlere inden udgangen
af uge 8, aflyses indsamlingen.
16

Orientering om stiftsdagen

Link til tilmelding er sendt på mail
separat. Bemærk tilmelding
enkeltvis.

Eventuelt
17

Eventuelt

Lukkede punkter flyttes fremover til
starten af mødet.
Formands-erfa henstiller til at hvert
menighedsråd giver kr. 250 til en
fælles gave i forbindelse med Leif
Arffmanns fratrædelse.
Menighedsrådet indkøber en gave til
Bjarne Berthelsen i forbindelse med
hans 60 års fødselsdag.
Kassereren pointerer, på baggrund af
møde i økonomiudvalget, at der p.t.
ikke kan iværksættes større
projekter/indkøb ud over de allerede
budgetterede. Kirke- og
kirkegårdsudvalget opfordres til at
lave en oversigt over kommende,
kendte projekter resten af året og
sende denne til Asta.

vi melder
beslutning om
mulig aflysning
ud.

Karen opfordrer
Tove, Hanne og
Bodil til at
deltage samt
menighedsråd og
øvrige
medarbejdere.

