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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
11.30

Antal sider i alt
4

Indkaldte
Asta Holm Iversen, Stephan Haue, Jens Anton Pedersen, Jens David Eskildsen, Britta Glejberg, Lene Bandholtz
Jørgensen, Erik Villadsen, Maria Gitz Christiansen, Elsebet Maach Andersen, Finn Illum, Maria Mienert, Ulla
Østergaard Jørgensen (personalerepræsentant) samt Michael Tungelund og Kathrine Dalsgaard Lauritzen
(referent)
Afbud fra
Ingen

Øvrige bemærkninger

Punkt

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med følgende rettelser:
Punkt 6 flyttes til lukket punkt og bliver
punkt 15.
Tilføjelse af punkt 6A: Byggeudvalget /
sognehusudvidelsen

2

Godkendelse af referat

Rundsendt og godkendt

Beslutningspunkter
3

Godkendelse af budget 2020

Gennemgået og godkendt med
følgende rettelse:
Kordegnens løn er budgetlagt med
kr. 40.000 for lidt. Dette tages fra 2301,
sognehusudvidelse.
Nye feriepengeforpligtelser
budgetteres på budget 2021.
Budget indlæst med følgende
afleveringskode:
Vinding Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
69358810, Budget 2020, , Endelig
budget afleveret d. 23-10-2019 09:44

4

Godkendelse af kvartalsrapport

Gennemgået og godkendt

5

Behandling og godkendelse af revisors
påtegning og revisionsprotokollen.

Gennemgået og godkendt.

6

Terrænregulering præstegårdshaven

Flyttes til punkt 15, lukket punkt

Referat fra menighedsrådsmøde 23. oktober 2019
side 2

6

A

Byggeudvalget / sognehusudvidelsen med
følgende forslag til underpunkter:

Alle tre punkter gennemgået og
godkendt som anført.

1. Menighedsrådet bemyndiger
formandsskabet til at indgå aftale med
arkitektfirmaet om sognehusudvidelsen /
ombygningen. Bilag 1 - 7.

Menighedsrådet foreslår, at kontoret i
vindfangen sløjfes (kr. 150.000) samt at
ventilationsanlægget hæves frem for
flyttes (kr. 120.000), hvilket gør
projektet cirka 270.000 billigere.

2. Gennemgå byggeudvalgets
prioriteringer til besparelse. (der er ikke
noget bilag medsendt - fremlægges og
besluttes på mødet) - se bemærkning
nedenstående.
3. Menighedsrådet bemyndiger
formandsskabet til at sende ansøgning til
Vejle Provsti dels om forhøjelse af lånet og dels om lov til at anvende de frie
midler fra 2018 regnskabet til byggeriet.

Orienteringspunkter
7

Halloween-arrangement

Arrangementet gennemgået.

8

Frivilligfrokost 1.11.

Menighedsrådet opfordres til at
deltage. Tilmelding til Michael senest
onsdag 30.10.

9

Kirkefrokost 1.12.

Fastansat personale er varslet til
arrangementet.

10

Åbent sognehus 24.12.

Tilbagemelding om mulighed for at
deltage ved novembermødet.

11

Orientering om liturgidagen

Samstemmende tilbagemeldinger om
en utrolig spændende dag med gode og
svære spørgsmål.
Maria Gitz, Ulla, og Elsebet tager
initiativ til et lignende arrangement
efter jul med fokus på gudstjenesten/
gudstjenestelivet i Vinding Sogn, hvor
hele rådet samt personale inviteres.

12

Orientering fra Byg & Jord

Udvalget har undersøgt muligheden for
at skifte el-leverandør, men p.t. er det
ikke økonomisk attraktivt at skifte,
hvorfor sagen sættes i bero. Udvalget
følger priserne og vender senere tilbage
med en oversigt over forbruget fra
2016 til 2019
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Opslagsskab ved indgang til
kirkegården (fra sognehuset) er
undersøgt. Udvalget arbejder videre
med forskellige løsninger og
bemyndiges af menighedsrådet til
indkøb af to alu-skilte a cirka 10.000.
13

Orientering om møde med arkitekt om
sognehusudvidelse

Onsdag den 23.10.2019 kl. 13.00

Eventuelt
14

Eventuelt

Julestalden ender på en pris på cirka kr.
16.000.
Beplantningsplan for grunden omkring
præsteboligen gennemgået.
Babysalmesang (tirsdage) flyttes efter
ønske fra deltagerne og kkmedarbejderen fra kl. 10 til kl. 11.
Menighedsrådet pointerer, at der ikke
bør ske aflysning grundet andre
aktiviteter i sognehuset.

Lukket punkt
15

Terrænregulering præstegårdshaven

Menighedsrådet godkender
arkitektfirmaets forslag om betaling af
terrænregulering.
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Asta Holm Iversen

Britta Glejberg

Elsebet Maach Andersen

Erik Villadsen

Jens Anton Pedersen

Jens David Eskildsen

Lene Bandholtz Jørgensen

Stephan Haue

Finn Illum

Maria Gitz Christiansen

Maria Krogsøe Mienert

