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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
12.00

Antal sider i alt
5

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 (medarbejderrepræsentant), samt Kathrine Dalsgaard Lauritzen (referent)
Afbud fra
Maria Mienert

Øvrige bemærkninger
Kaffeansvarlig: Kathrine

Punkt

Tid

Med følgende dagsorden

Kommentar

Ansvarlig

1

3

Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af nyt beslutningspunkt
punkt, punkt 16b. Punktet er sendt ud
pr. mail inden mødet.

Jens

2

2

Godkendelse og underskrift af referat

Godkendt og underskrevet.

Jens

Husene, der støder op til kirken, får en
lille skrivelse om byggeriet af
sognehuset som orientering.

Asta

Orienteringspunkter.
3

5

Formanden

Finn har fået ny stilling.
4

10

Præsterne

Finn tiltræder ny stilling pr. 1. marts.

Præsterne

Maria G. overtager Maria Mienerts
konfirmandhold.
Kyndelmissegudstjeneste onsdag d.
29/1. 110 mennesker mødte op.
21 minikonfirmander er nu tilmeldt.
Afslutter med mingudstjeneste og
aftensmad d. 24. marts.
Liturgidag d. 15. marts udskydes til et
senere tidspunkt.
5

5

Kasserer

Gennemgang af kvartalsrapport.
Regnskabet skal godkendes i marts.
OBS: læs det inden. Der er mødepligt i
marts, for de folkevalgte
menighedsrådsmedlemmer.

Stephan
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6

5

Medarbejderrepræsentant

Intet nyt at berette.

Ulla

7

5

Byg og Jord

Der er konstateret utætheder i taget
over våbenhuset - Graver har kontaktet
tømrer og murer for udbedring.

Jens Anton

Fremadrettet er det kirkeværgens
ansvar at følge op på at skema vedr.
Frit Gravsted, bliver indsendt.
8

5

Byggeudvalg

a. Der er modtaget tilladelse fra Vejle
Kommune til tilslutning af
husspildevand far Vinding Sognehus og
præsteboligen til offentlig
spildevandssystem i
udstykningsområdet syd for
ejendommen.
b. Der er indkommet 3 tilbud på
kloakarbejdet vedrørende tilslutning fra
sognehus og præstebolig til det
offentlige spildevandsystem syd for
ejendommen. Billigste tilbud fra JA
Entreprenør & Kloakmester på kr.
103.500 + moms er valgt.
Arbejdet er udført ved udgangen af uge
5. J.A orienterede om uheld ved
underboring af rørene under
Svinholtvej, hvor et vandrør, der ikke
var oplyst på informationer om
ledninger i jord (LER), blev beskadiget.
Ekstraudgiften til Vinding Sogn i den
forbindelse er ikke endeligt opgjort af
entreprenør, men forhandlet til max. at
udgøre kr. 5.000 + moms.
c. J.A. orienterede om henvendelse til
Folkekirkens Forsikringsenhed med
spørgsmålet, om kirken var omfattet af
de nødvendige forsikringer i forbindelse
med udvidelsen af sognehuset herunder entrepriseforsikring. Det er
den / vi.
d. Der blev under punktet stillet forslag
om kontakt til Vejle Kommune
vedrørende det hensigtsmæssige i, at
store dele af regnvandet fra hele
parkeringsområdet ved sognehus og
præstebolig løber ud på Svinholtvej.

Jens Anton
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9

5

Liv og vækst

Ide til næste års sogneudflugt: Møltrup
optagelseshjem.

Kathrine

Jens D.: årets sogneudflugt d. 13/6 kl 8
går turen mod Flensborg. Glücksburg,
Istedløverne og Helligåndskirken i
Flensborg.

Jens D.

Det foreslås, vin/kaffe efter
gudstjenesterne i sommerperioden
erstattes af kaffe efter gudstjeneste en
gang i måneden året rundt.
Vedtaget med start efter
sommerferien. Første søndag hver
måned.
Frivillige skal servere kaffen og rydde
op. Kaffe, sodavand, småkager.

Jens D

Beslutningspunkter
10

Fortæring ifm. gudstjenester

Vedtaget: et glas vin efter
gudstjenesten skærtorsdag aften d. 9.
april.
11

Orientering om infomødet d. 12. maj

Der foreligger en fast dagsorden for
infomødet i maj samt for mødet i
september. Provstiet sætter en
annonce i avisen.

Asta

Elsebeth træder ud af valgudvalget –
Jens A kommer ind i stedet. Valget
kommer til at foregå helt anderledes
end tidligere. Asta nedsætter en valgarbejdsudvalg: Stephan, Michael,
Kathrine, Asta. Jens A skal bistå i maj
og september.
12

Foredrag d. 15. april – hvem kan være
vært?

Der må være en, der melder sig inden
dagen.

Kathrine

13

Salmebøger

Vedtaget at sende 10 salmebøger til
prøve-om-indbinding hos billigste.

Kathrine
Elsebet

14

Drøftelse af fremmøde i forbindelse med
julen

Foreslår at vi sløjfer fredag og lørdag i
2020. 1. og 2. juledag grundet få
kirkegængere.
Det er der ikke stemning for blandt det
resterende menighedsråd. Derudover
er der også lov imod det, men det er
muligt at lægge gudstjenesten på
andre tidspunkter på dagene.

Erik
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Vi ser tiden an og håber på flere
kirkegængere, når der er kommet ro på
præstesituationen.
15

Valget Hvis vi ønsker 2 årig valgperiode

Vi forstsætter med 4 årig perioden.

Asta

16

Orientering fra ansættelsesudvalget

Flyttes til lukket punkt

Jens D

16b

PSI- skema (Plan for større investeringer)

PSI-skemaet blev godkendt med
følgende ændringer:
Udvidelsen af orgelet blev slettet.
Kalkning af kirke mm. Blev forhøjet til
500.000 og flyttet til 2022.

Asta

J.A orienterede om, at Rådgiveraftalen
vedrørende udvidelsen af sognehuset
nu er godkendt af Vejle Provsti.

Jens A

Beretning om kirke i Esbjerg, der tager
alternative metoder i brug for at
tiltrække besøgende.

Erik

17

Eventuelt

Påskefrokost palmesøndag d. 5. april.

Lukket punkt
18

Personale

Der blev orienteret om møde med
kirkegårdspersonale.

Jens D og
Asta

19

Præstesituationen efter 1. marts

Der blev orienteret om
præstesituationen efter 1/3.

Asta

19b

Orientering fra ansættelsesudvalget

Der blev orienteret om ansættelse af
kirke- og kulturmedarbejder.

Jens D
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AFBUD

Maria Krogsøe Mienert

