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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
12.00

Antal sider
5

Indkaldte
Karen Sundbøll (referent) Asta Holm Iversen, Stephan Haue, Jens Anton Pedersen, Jens David Eskildsen, Britta
Glejberg, Lene Bandholtz Jørgensen, Maria Gitz Christiansen, Finn Illum, Maria Mienert, Ulla Østergaard
Jørgensen (personalerepræsentant)
Afbud fra
Elsebet Mach Andersen samt
Michael Tungelund (kursus)

Øvrige bemærkninger
Kunstudvalget deltog i det forudgående ”kaffemøde”
kl. 8.30 samt under punkt 3.

Punkt Tid

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med følgende
tilføjelser/ændringer:
Pkt. 6.a, 8a + b, 12 a, 13a, + pkt. 9a.
punkt 8, 8a. 8b flyttes til efter det
lukkede punkt

2

Godkendelse af referat

Godkendt

Beslutningspunkter
3

Kunstudvalget om samarbejde med
Vinding Skole

Kunstudvalget tager kontakt til Vinding
Skole efter nærmere aftale med Jens
Anton.

4

Beslutning om fastsættelse af
konfirmationsdatoer.

Menighedsrådet beslutter enstemmigt,
at konfirmationsdatoer, der er planlagt
og offentliggjort, ikke kan flyttes.

Jens Anton

Præsterne kommer til mødet i juni med
forslag til fremtidige
konfirmationsdatoer. Disse skal meldes
ud inden sommerferien.
5

6

Beslutning om ”teltvagt” i.f.m.
kommende tre konfirmationer,
28.4., 4.5. (lørdag) samt 17.5. (Store
Bededag)

Vedtagelse af nyt organisationsstruktur

Kaffeservering – ingen kaffeservering.
Britta bemander St. Bededag
Lene bemander den 28. april
Michael skal spørge de frivillige - Bodil
var på "vagt" sidste år om bemanding
den 4. maj – elleres spørges Jens Anton

Michael

Navne skal slettes i oversigten strukturen er hermed godkendt

Karen
Bilag følger
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6A

Telefon - og åbningstider på
kirkekontoret

Der kan altid aftales møde med
kordegnen ved at ringe eller maile til
kirkekontoret.

Kirkekontoret skal fremover være
åbent torsdage kl 13.00 - 15.00
Start fra: snarest og annonceres på
hjemmeside + Facebook m.v.
Telefonen er åben
mandag til fredag kl 10.00 - 12. 00
7

Kommissorium for Liv og Vækst-udvalg

Godkendt
Kirketjeneropgaver gennemgået

8

Karen Sundbøll ønsker at udtræde af
menighedsrådet.

Menighedsrådet tager ansøgningen til
efterretning.

Bilag følger
fra Karen

Næstformanden takkede formanden
og inviterede formand med ægtefælle
til palmesøndag med efterfølgende
kirkefrokost
8A

Palmesøndag med mad, borddækning
m.m.

Jens Anton og Jens kontakter Michael

Jens Anton

8B

Forberede næste menighedsrådsmøde
m.h.t. suppleant indkaldelse - hvem gør
hvad?

Asta og Jens A er ansvarlige

Asta og
Jens Anton

Orienteringspunkter
9
9A

Kort, aktuelt fra præsterne

Præsterne orienterede.

Planlægningsmøde for efterårets
arrangementer den 1. maj. Hvad gør vi
med valg til dette udvalg - for vi vælger
først til majmødet den 8. maj

Der findes et mødetidspunkt efter MR
mødet i maj så det nye udvalg og KK
kan deltage i planlægning af efterårets
tema samt så betids at deadline for
kirkebladet overholdes og at der er
afsat rimelig tid til opgaven.
Redaktionsmødet 1. maj er derfor
aflyst

10

Budgetsamråd

Asta og Lene deltog i mødet hvor
kommende års udfordringer for
ligningen blev præsenteret.
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Det kan forventes at landskirkeskatten
hæves i 2021 - grundet at der ikke er
budget til kommende
tjenestemandspensioner.

10

Ny ferielov medfører ekstra udgifter 4
måneder i år og 8 måneder næste år.

Der blev på mødet orienteret om
datoer for menighedsrådsvalg i 2020;
12.5.20 skal der holdes
orienteringsmøde, 15.9.20 skal der
indkaldes til valgforsamling. Datoerne
ligger fast og gælder for alle sogne.
Budgetsamrådet gav ingen anledning
til ændringer i PSI-skemaet.
Ligningsmidler til sognene til drift
bliver uændret i 2020 i ft. i år, hvilket
reelt vil medføre besparelser.
11

Kvartalsrapport

Gennemgået og taget til efterretning

12

Orientering fra Distriktsforeningen

Indbydelse til fyraftensmøde 7. maj med temaet "Drøftelse af opgaver som
sognene i Vejle Provsti er fælles om".

12A

Forslag om at kirke- og kirkegårdssyn
flyttes til anden dag end næste møde
den 8. maj. Tager tid at få det afviklet
ordentligt.

Tilmelding til Jens Anton senest søndag
den 28. april.

Bemærk

Jens Anton sender samarbejdsaftale
samt oversigt over fællesopgaver i
provstiet ud til MR.

Jens Anton

Udsættes og besluttes på mødet i maj.

Referat fra menighedsrådsmøde 10. april 2019
side 4

Lukket punkt
13

Orientering om løn- og
ansættelsesforhold for kirke- og
kulturmedarbejder samt kirkesanger
herunder orientering om rengøring samt
ændringer i kordegnestillingen

Ansættelsesudvalget orienterede om
ansættelsesforløbene og de konkrete
ansættelser.
Lønningerne gennemgået.
Kirkekulturmedarbejderen påbegynder
arbejdet den 1. maj - og kan tage orlov
i juni måned. Jens A. arbejder videre
med at få løn og tiltrædelsestidspunktet på plads.
Kirkesangeren starter den 1. juni.
Lønudspillene til de nyansatte sendes
til de forhandlingsberettigede parter.

13A

14

Sogneudflugt

Billetsalget foregår lørdag den 13. april
fra kl. 9.00 – 10.00 i sognehuset.

Orientering om præstebolig

Menighedsrådet beslutter at gå videre
med sagen og drøfte den med
provstiet.
Jens A og Stephan kontakter provsten
m.h.p et møde.

Jens Anton
og Stephan

Karen orienterer eksternt.

Karen

Eventuelt
15

Eventuelt

Intet
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Asta Holm Iversen

Britta Glejberg

Elsebet Maach Andersen (afbud)

Finn Illum

Jens Anton Pedersen

Jens David Eskildsen

Karen Sundbøll

Lene Bandholtz Jørgensen

Stephan Haue

Maria Krogsøe Mienert

Maria Gitz Christiansen

