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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
12.00

Antal sider i alt
5

Indkaldte
Karen Sundbøll, Asta Holm Iversen, Stephan Haue, Jens Anton Pedersen, Jens David Eskildsen, Britta Glejberg,
Lene Bandholtz Jørgensen, Elsebet Maach Andersen, Finn Illum, Ulla Østergaard Jørgensen
(personalerepræsentant) samt Michael Tungelund (referent)
Afbud fra
Søren (ferie)
Stephan ankom kl. 9.35

Øvrige bemærkninger
Ordinært møde sluttede kl. 11.30 herefter lukket møde.

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af punkt 10A vedr.
beskrivelse af gudstjenestegangen.

Ansvarlig

Punkt 15 flyttet op som første
orienteringspunkt
2

Godkendelse af referat

Godkendt og rundsendt til
underskrift

Beslutningspunkter
3

Godkendelse af kvartalsrapport

Gennemgået og godkendt.
Budgetønsker fremsendes til Asta
snarest

4

Forespørgsel fra Søren Matthiesen om
mulighed for overtagelse af arbejds-pc
til nedskreven sum

Godkendt. Sørens pc står til
udskiftning ultimo året og er
afskrevet jævnfør skrivelse fra
Kirkeministeriets support.
Vi bestiller først ny pc når Sørens
afløser er fundet. Michael meddeler
dette til Kirkeministeriet.

5

Forslag om ledsagerbetaling i
forbindelse med
menighedsrådsarrangementer

Forslag om vejledende
ledsagerbetaling kr. 125 pr.
arrangement godkendt.
Det vedtages tillige, at der er
mulighed for konkret op- eller
nedjustering ved specielle
arrangementer.

Bilag i pdf om
skrotning af pc
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6

Forslag om vejledende gaveregulativ

Forslag gennemgået og godkendt
med tilføjelse af
menighedsrådsjubilæer 25-40-50 til
samme beløb.

7

Forslag om ændret afregningsform af
varme, vand, el m.m. i præstebolig

Godkendt. Ny afregningsform
således at alle forbrugsudgifter
fremover betales af præsten, som
mod fremsendelse af bilag til
menighedsrådet efterfølgende
modtager refusion af
kontorfaciliteter efter gældende
regler

8

Forslag om udvidelse af
frivilligudvalget med medlemmer
udenfor menigheds-rådskredsen samt
forslag om oprettelse af et vandre/pilgrimsturudvalg

Pilgrimsturgruppen inviterer Hanne
Christensen og Gurli Stolt til et møde
om fremtidsmuligheder.

Godkendt bilag i
pdf

Pilgrimsturgruppen

Gruppen melder tilbage på et møde i
efteråret.
Dato for menighedsrådets årlige
informationsmøde lægges til foråret.
Aktivitetsudvalget finder dato.
Der indbydes til frivilligfrokost i
januar måned

9

Forslag om trafiksikkerhedstiltag på
parkeringspladsen ved præstebolig og
sognehus

Jens Anton arbejder videre med
dette.
Kirkegårdsudvalget arbejder med
skiltning af parkeringsområder

10

10

Forslag om morgensang på onsdage

A

Forslag om udsendelse af beskrivelse
af gudstjenestegangen i Vinding Kirke

Britta, Jens D, Ulla og Michael
arbejder videre med mulighederne
og vender tilbage med et oplæg på
menighedsrådsmødet i oktober.
Michael indkalder

Michael

Finn llums forslag om en beskrivelse
af gudstjenestegangen i Vinding
Kirke gennemgået og vedtaget

Godkendt bilag i
pdf

Denne beskrivelse udsendes til
vakancepræster.

Michael
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Orienteringspunkter
11

Orientering fra præstegårdsudvalget

Der arbejdes med istandsættelse af
præsteboligen forud for indflytning
af ny præst.
Rumfølere til varmeanlæg i
præstegård gennemgås og nogle vil
blive udskiftet.

12

Indbydelse til fyraftensmøde onsdag
den 12. september kl. 19.00i
Gauerslund sognehus om det psykiske
arbejdsmiljø i folkekirken

Ulla og Jens Anton deltager. Jens
Anton deltager på vegne af
distriktsforeningen

13

Orientering om klagesag vedr.
præsteboligbyggeriet.

Formanden orienterede

14

Orientering om budgetsamråd

6. september kl. 19.00 i Gauerslund,
åbent møde. Karen, Asta og Jens
Anton deltager

15

Orientering om ansættelsesprocedurer Læsning af ansøgninger 12.
for de netop opslåede præstestillinger september i forlængelse af
mrådsmøde. Finn melder afbud.
Orienteringsmøde med provst og
biskop 19. september kl. 18.30 i
Mølholm. Jens Anton melder afbud.
Prøveprædikener 25.-26.-27.
september efter kl. 17. Tidspunkt
følger. Jens David melder afbud.
Indstillingsmøde 1. oktober (forslag),
afventer svar fra provstiet. Jens
David melder afbud.
Spørgeguide til samtale sendes ud
med referatet.
Ansøgninger kan hentes på kontoret
fra tirsdag den 11. september kl. 11

16

Orientering om status på ansøgning til
Vejle Provsti om midler til udvidelse af
sognehuset

Vi afventer svar fra provstiet om
hvorvidt økonomien bag projektet er
godkendt.

Michael sender til
kirkens
medarbejdere
og tilmelder
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(punkt 16 fortsat)

Først efter en eventuel godkendelse
arbejdes der videre med tegninger
og ideer

17

Orientering om Liv og vækstpuljen

Vi søger p.t. ikke puljen.

18

Orientering om ”køreplan” for
afskedsreception for Søren, herunder
udsendelse af indbydelser

Bestilt reception på Gadkjærgaard
som sørger for alt omkring mad og
bordopsætning. Vi køber selv vin.
Michael er toastmaster.
Stephan og Asta modtager og
registrerer gaver for Søren.
Ulla tjekker op på klaver.
Input til tale sendes til Karen snarest.
Der sendes særskilt invitation til
medarbejdere og præster i Mølholm
samt provst og præstekolleger i
provstiet.

Michael beder
provsti om
mailudsendelse
Michael kontakter
medier om
reception

Middag aften for præstefamilie,
personale og menighedsråd i
sognehuset.
Bodil og Erik Steen inviteres. Alle
med partner.

Michael

Din Madpartner ordner alt omkring
mad, bordækning og oprydning.
Tilmelding hurtigst muligt til Asta.
Alle
Endelig opsamling på mødet 12.
september.
19

Orientering fra visionsgruppen
”Samarbejde med lokalsamfundet”

Vi ønsker mere fokus på
børnefamilierne, blandt andet
gennem kontakt til sognets
børneinstitutioner.
Der arbejdes videre med tanken om
et ”stamtræ” i kirken.
Der arbejdes videre med tanken om
et samarbejde med Skolen for
gastronomi, musik og design.
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Vi lader ”det vokse stille fra grunde”
og afventer p.t. ansættelse af ny
præst.
Menighedsrådet opfordrer til et
fortsat samarbejde med i første
omgang udvalgte institutioner

Lukket punkt
20

Orientering fra kontaktpersonen

Eventuelt
21

Eventuelt

Bjarne har en i jobtræning fra 5.9. og
13 uger frem.

22

Oplæsning af protokol

Oplæst.

