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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
09.00

Sluttidspunkt
12.15

Antal sider i alt
2

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), Finn (kursus)

Øvrige bemærkninger

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Godkendelse af referat

Rundsendt og underskrevet.

Lukket punkt
3

Personaleorientering

Beslutningspunkter
4

Evaluering af Sogneindsamling samt
beslutning om koordinator 2019

Punktet udsat til oktobermødet.

5

Beslutning om fremtidig rengøringshjælp i
sognehuset

Punktet flyttes til oktobermødet på
lukket punkt.
Der er ikke tydelige meldinger fra
kontaktpersonen omkring
rengøringssituationen.

6

Beslutning om træffetider og
kontaktmuligheder på kirkekontoret

Vi påfører telefonnummer og fastlagte
fridage på hjemmesiden for de p.t.
værende præster; Erik Steen, Bodil og
Finn.

7

Beslutning om model for
velkomst/afrunding i.f.m. sogneforedrag,
koncerter og øvrige aktiviteter

Der mangler ansvarlige til at byde
velkommen, men ideen er god og vi
fortsætter. Om nødvendigt spørges
personale.

8

Beslutning om fortsættelse af
legestueprojekt på Rosengården

Der er orienteret om projektet og
beslutning om fortsættelse følger i
forlængelse af budget 2019.

Michael
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Orienteringspunkter
9

Orientering fra præsterne om aktuelle og
kommende aktiviteter m.m.

Bodil orienterede om
konfirmandundervisningen.

10

Status på hastighedsdæmpning, herunder
drøftelse af muligheden for at søge 5 %
midler

Jens Anton arbejder videre med
projektet.

11

Orientering om processen for ansættelse
af præster, prøve-prædikener og samtaler
herefter + fællesansættelse m/Mølholm

Datoer fastlagt: 19.9. møde m/biskop
og provst, 25.-26. og 27.9.
prøveprædiken, 1.10 indstillingsmøde.
Forventet indsættelse 1. søndag i
december (med adventsfrokost)

12

Statusopdatering på Sørens afsked,
herunder opfølgning på praktik,
gæsteliste, sange m.m.

Gennemgået.
En fælles velkomstsang på ark.

Michael og
Ulla

Karen køber afskedsgave til Søren.
13

Orientering om ansøgning om udvidelse
af sognehuset

Afventer endelig budgetbehandling i
Vejle Provsti.

14

Referat fra budgetsamråd

Ligningsbeløb stiger med 1,3% og ikke
som først antaget 1,5%
Ny formand for provstiudvalget er John
Skodsborg.
Godkendt samarbejdsaftale indsendes
til provstiet.

15

Orientering om budget 2019

Eventuelle budgetønsker indsendes
senest 1.10. på mail til Asta.
Budget 2018 levner råderum til
færdiggørelse af helhedsplanen for
kirkegården. Jens Anton iværksætter
dette.

16

Debat om installering af brandalarm i
kirken

Kirkegårdsudvalget er opmærksom på
emnet og anmoder om at provstiet
tager sagen op.
Kirkeværgen indstiller til graverne, at
dåbsfadet altid er låst inde.

Michael
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Eventuelt
17

Eventuelt

Kontaktpersonen beklager at der kan
være usikkerhed omkring udmeldinger.
Kirkegårdsplanen nord for kirken
skrider planmæssigt frem.

Alle

Vi har modtaget sponsorstøtte/har
vundet i Remas konkurrence.
Strikkeklubben kr. 5.000 og Lisettes
musikprojekt kr. 3.000.
18

Oplæsning af protokol

Michael

