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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
12.00

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, Pia Haaning Lorenzen, Søren Matthiesen, Finn Illum, Ulla
Østergaard Jørgensen (personalerepræsentant) samt Michael Tungelund (referent)
Afbud fra
Elsebet, Pia og Finn.

Øvrige bemærkninger

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Godkendelse af referat majmødet,
herunder ekstraordinært møde 23.5.

Rundsendt og underskrevet.

Beslutningspunkter
3

Fastsættelse af kommende sæsons
kaffe- og kirkefrokostpriser.

Menighedsrådet godkender følgende:
Kaffe og brød kr. 30.
Kirkefrokoster kr. 75 inkl. en øl, vand
eller et glas vin.

4

Møder i efteråret (Pia fri om onsdagen)

Der ændres ikke på mødetiderne i
2018.

5

Tidspunkt for ringning

Kirke- og kirkegårdsudvalget laver en
plan for differentieret ringning
eftermiddag/aften. Morgenringning
fortsat kl. 8.00. Udvalget orienterer
Bjarne.

6

Evaluering af ekstern rengøring i
sognehuset

Vi fortsætter året ud og evaluerer
herefter igen.

7

Afskedsreception/spisning i.f.m. Sørens
fratrædelse

Tilbud om reception efter
gudstjenesten fra Gadkjærgaard
accepteres. Der udstedes ikke billetter.
Udvalget arbejder tillige videre med
afskedsmiddag for Søren + familie
samt menighedsråd og personale
m/ægtefæller.

8

Plan for Sørens vakance

Vakanceplan næsten færdiggjort, der
mangler dog afklaring på
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gudstjenesten den 23.12. samt antallet
af tjenester den 24.12.:
Menighedsrådet ønsker fortsat en
gudstjeneste den 23.12. i sognet.
Menighedsrådet ønsker, i lighed med
tidligere år, fortsat fire gudstjenester
den 24.12.
Menighedsrådet ønsker, at det
undersøges, om kl. 9-gudstjeneste den
21.10. kan ændres til en eftermiddagseller aftengudstjeneste.
Karen kontakter Erik Steen herom.

Karen

Menighedsrådet indsætter gerne
vikarer i forbindelse med eventuelle
bisættelser på dage, hvor betjeningen
har fri eller er optaget af andre
opgaver.
9

10

Godkendelse af synsrapporter i.f.m.
provstesyn samt beslutning om hvilke
opgaver der skal istandsættes i hhv.
2018 og 2019

Beslutning om køb af fotografering af
kirken indvendigt til Google Street View

Gennemgået og godkendt.
Kirke- og kirkegårdsudvalget indhenter
priser/tilbud på nødvendigt
reparationsarbejde og fremlægger
dette på møde efter sommerferien.
Menighedsrådet ønsker at gøre brug
af tilbuddet, men tager først stilling til
finansiering i efteråret.

Michael
kontakter
virksomheden.

Der ønskes afklaring på, hvordan der
linkes til billederne.
11

Forslag om indkøb af kirkepc’er til øvrige
personale

Der skal fra budget 2019 afsættes
midler til indkøb af/vedligeholdelse af
pc-udstyr, ligesom der laves en
arbejdsmæssig-/arbejdsmiljøvurdering
af, hvad de enkelte medarbejdere har
brug for.

12

Oprydning i depotrum

Lisette, Ulla og Finn laver fælles
oprydning og finder dato. Asta, Jens
Anton og Michael gennemgår
menighedsrådspapirer. Herefter
kontaktes Karen, således at
menighedsrådet kan forholde sig til det
tiloversblevne.

Jens David
Ulla
Bjarne
Finn
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13

Opfølgning på deltager-/ledsagerbetaling Menighedsrådet beslutter, at
studieture, udflugter m.m. samt
ledsagere skal betale deres andel af
eventuelt fastsættelse af betaling
udgifter til fortæring. Dette vurderes
fra gang til gang ud fra det aktuelle
arrangement.

Orienteringspunkter
14

Migrantantal i Vejle Provsti

Gennemgået.

15

Orientering om børnekor

Orientering.

16

Orientering om orgelstudietur til Låsby
Kirke

Orientering. Der er potentiale for
optimering af orgelet, hvilket der
arbejdes videre med i 2019.
Mulighederne for at søge fondsstøtte
undersøges.

17

Kirkegårdsplanen

Planen er godkendt af provstiet.

18

Persondataforordningen – hvad betyder
det for menighedsrådet?

Orientering. Punktet sættes tillige på
dagsorden efter sommerferie.
Ingen papirer med navn og/eller cpr.
må være umiddelbart tilgængelige og
skal forefindes i aflåste rum, når
personale ikke er til stede.

19

Introduktion til Churchdesk

Gennemgået.

Lukket punkt
Intet.

20

Eventuelt
21

22

Eventuelt

Oplæsning af protokol

Rengøringsfirma spørges om pris på
vinduespolering.

Jens David

Husk Landemode i Haderslev fredag
den 7. september. Tilmelding senest
26. august til Michael, mit@km.dk.

Alle

Oplæst.
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Asta Holm Iversen

Britta Glejberg

Elsebet Maach Andersen (afbud)

Finn Illum (afbud)

Jens Anton Pedersen

Jens David Eskildsen

Karen Sundbøll

Lene Bandholtz Jørgensen

Stephan Haue

Søren Matthiesen

Pia Haaning Lorenzen (afbud)

