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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
12.00

Antal sider i alt
6

Indkaldte
Menighedsråd, præster, personalerepræsentant – medarbejdere deltog i kaffen og punkt 3
Afbud fra
Søren og Stefan.

Øvrige bemærkninger

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 7
Godkendelse af kvartalsrapport
(nuværende punkt udgår), punkt 11A
Vakancedækning, punkt 14A Kalkning
af kirke og graverhus, punkt 13
Tilbagemelding kirkegårdskonsulent
(nuværende punkt udgår)

2

Godkendelse af referat

Underskrevet.

Drøftelse

Kommentar

Udvidelse af sognehus
Input til videre proces

Det pointeres, at provstiet ikke har
godkendt en udvidelse, men at det er
et budgetønske.

3

Sognehuset indviet for 20 år siden,
hvor aktivitetsniveauet var noget
mindre end i dag.
Hvad er det, vi vil med huset? Hvad er
fremtidens behov – især med fokus på
de omkring 300 nye boliger, der
kommer over for kirken de kommende
år.
Ønskerunde:
Et stort aktivitetsrum til
børneaktiviteter og med et trinettekøkken med flere håndvaske til
rengøring af bl.a. pensler m.m.
Flere depotrum med plads til stole,
borde og anden opbevaring. Et rum
udelukkende til børneaktiviteter,
noder m.m.
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Rummene skal være lydisolerede, så
der reelt kan være flere aktiviteter på
samme tid.
Gerne et ”køligt rum” hvor der kan stå
mad m.m. i.f.m. mindesamvær.
Et større køkken – skal det
nødvendigvis ligge på den nuværende
placering?
To kontorer mere: et præstekontor og
graverkontor så personalet er samlet i
hverdagen. Bemærk udfordringen
med faciliteter til graverne, herunder
indgang med beskidte støvler,
opbevaring af tøj og badefaciliteter.
Graverhuset kunne bruges til
konfirmandundervisning,
børneaktiviteter, menighedsrådsmøder og andre møder.
Andet møblement: De nuværende
borde og stole er meget tunge og
opfylder ikke nutidens krav til
arbejdsmiljø.
Vigtigt at der kommer en ny indgang,
så den nuværende ikke bliver
”flaskehals” ifm. flere og større
aktiviteter.
Vigtigt at i hvert fald en af salene er
egnet til korarbejde. De nuværende
lokaler har ikke god akustik til
sang/korarbejde.
Yderligere ideer og ønsker sendes
gerne løbende til Karen.

Beslutningspunkter
4

Klokkeringning 11.11. kl. 11?

Karsten Pedersen har tjenesten denne
dag. Menighedsrådet opfordrer
Karsten til at inkorporere dette i
gudstjenesten. Menighedsrådet
ønsker at komme i dialog med Karsten
herom.

Michael skriver til
Karsten
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5

Ægtefællers betaling i.f.m. studietur
m.m. – principiel drøftelse og
beslutning

Vi undersøger gældende regler og
kontakter SKAT.

Jens Anton

Som udgangspunkt skal deltagende
ægtefæller dog betale for maden.
6

Beslutning om betaling for udsendelse
af kirkeblade til sognebåndsløsere.

Vi går i dialog med Y’s Men Club om
uddeling via adresseliste.

7

Kvartalsrapport

Gennemgået og godkendt

8

Afsked med Søren

Vi kontakter Gadkjærgård for
mulighed for at leje deres lokaler.

Michael

Karen

Tilmelding fra præstefamilie,
personale, menighedsråd og kor
senest 15. august.
Gave til Søren.
9

Intro til Churchdesk

Udsat

10

Databeskyttelse – nye regler

Vi afventer kirkeministeriets
tilbagemelding.

11

11

A

Søren indberetter gældende
fuldmagter senest 25. maj.

Søren

Orientering og drøftelse af Karens
møde med konsulent Susanne Hansen
om arrangement for par

Menighedsrådet beder
aktivitetsudvalget arbejde videre med
forslaget.

Aktivitetsudvalget

Vakancedækning

Erik Steens oplæg gennemgået.
21.10.: Finn ser, om vi kan finde en
emerituspræst til tjenesten.

Orienteringspunkter
12

Evaluering af pilgrimsvandring

42 deltagere, et vellykket
arrangement.
Udvalget vil gerne arbejde på en
videreudvikling af arrangementet.

13

Karen

Tilbagemelding fra
kirkegårdskonsulent

Kirkegårdsplanen er sendt til
provstiet/kommende
provstiudvalgsmøde. Herefter
igangsættes planen, herunder
belysningen af kirken.
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14
14

A

Indskærpelse af fortrolighed

Fortrolighedsregler gennemgået.

Kalkning af kirke og graverhus

Udføres de kommende uger.

Lukket punkt
15

Godkendelse af Michaels
arbejdsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse tilrettet og
godkendt

16

Henvendelse fra Leif Arffmann

Henvendelse fra Leif Arffmann om
Vinding Kirkes begrænsede
muligheder for planlægning af
bisættelser/begravelser.
Punktet drøftet. Menighedsrådet er
enige om at vi jævnfør henvendelsen
fra provsten samt tidligere udmelding
fra biskoppen skal leve op til det at
være en servicekirke.
Det betyder, at vi i videst mulig
omfang skal imødekomme ønsker fra
sognets beboere og pårørende til
disse om kirkelige handlinger herunder begravelser / bisættelser.
Dette kan betyde varslinger for
medarbejdere i forhold til ændringer i
arbejdstider. Jakob Lysemose
inddrages i det videre arbejde.

Eventuelt
17

Eventuelt

Kan vi arbejde sammen med
Gadkjærgård i forbindelse med større
arrangementer?

Karen kontakter
dem

Der bestilles let rengøring fast efter
hvert mindesamvær. Dette skal
indregnes i mindesamværsprisen.
Mulighed for at se Låsby Kirkes orgel
tirsdag den 22.5. Afgang med fælles
kørsel kl. 15.30. fra sognehuset

Alle

Ulla
Børnekoret er p.t. sat i bero på grund
af meget lille fremmøde. Ulla prøver
med en korworkshop i september. Ulla
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kommer med oplæg til fremtiden for
børnekoret.

18

Oplæsning af protokol

Kan man forestille sig, at der indrettes
et rum over orglet (i tårnet) til
”børnekirke” om søndagen? Vi
indtænker tanken ind i forbindelse
med udvidelse af orglet.

Orgelombygning

Vi skal gennemtænke en fremtidig
plan for udskiftning af personalets
pc’er. Eventuelt som kirke-pc’er.

Budget 2019

Køkkenservice er mangelfuldt og
tallerkner generelt slidt. Mulighed for
supplering undersøges, men stellet er
20 år gammelt og af ukendt mærke.
Hvis ikke muligt købes nyt.

Asta, Tove og
Michael

Oplæst.

Referat fra menighedsrådsmøde 9. maj 2018
side 6

Asta Holm Iversen

Britta Glejberg

Elsebet Maach Andersen

Finn Illum

Jens Anton Pedersen

Jens David Eskildsen

Karen Sundbøll

Lene Bandholtz Jørgensen

Stephan Haue (afbud)

Søren Matthiesen (afbud)

Pia Haaning Lorenzen (afbud)

