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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
8.30

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, Ulla Østergaard Jørgensen
(personalerepræsentant), samt Kathrine Dalsgaard Lauritzen (referent)
Afbud fra
Elsebeth deltog i mødet fra punkt 11.

Øvrige bemærkninger
Ny sognepræst fra 1. juni fælles med Mølholm, Dorte
Kirstine Buelund, blev budt velkommen.

Formanden har i henhold til Bek. nr. 373 besluttet, at offentligheden ikke har adgang til mødet.
Punkt

Tid

Med følgende dagsorden

Kommentar

Ansvarlig

1

3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Jens

2

2

Godkendelse og underskrift af referat

Underskrives til næste møde

Jens

Asta byder Vinding/Mølholms nye
præst, Dorte Kirstine Buelund,
velkommen.

Asta
Jens A.

Orienteringspunkter.
3

5

Formand + næstformand

Telt er opstillet ved kirken. Bliver
stående et halvt år.
Budgetsamråd i vejle provsti torsdag d.
4. juni. Kun én fra hvert menighedsråd
kan deltage, Asta tager afsted.
1 prs. pr. 4 m2 – maksimalt op til 31 i
Vinding kirke + personale og frivillige.
Antal afhænger af sammensætningen
af kirkegængerne i familier /
enkeltpersoner, da der skal være to
meter fra næsetip til næsetip.
Dvs. at der under visse
omstændigheder kun kan være 20 i
kirken + personale og evt. frivillige.

Maria

Ved Kristi himmelfart var der 6
kirkegængere. Ved første
søndagshøjmesse var der 11
kirkegængere.

Jens A
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Ved to tjenester efter hinanden, skal
der rengøres imellem.
Medarbejderne er vendt tilbage på
arbejde.
Medarbejderne kan efter egen
vurdering arbejde hjemme, hvis
støjniveauet fra byggeriet bliver for
højt.
4

10

Præsterne

Maria er ved at gøre klar til
konfirmationerne i juni - en d. 13. og to
d. 20. juni. Undervisningen starter op i
dag, d. 27/5.

Præsterne

Gudstjenesterne kan stadig ikke starte
op på Rosengården – Maria afventer
kontakt med ny leder.
Minikonfirmander: Kathrine
arrangerer, at de kan komme og hente
et diplom, deres ting og en lille hilsen
som afslutning.
Maria vil, hvis muligt, tage på skolen
med Dorte og fortælle om konfirmation
til de nye 7. klasser.
5

5

Kasserer

Stephan informerer om muligheden for
at de indefrosne feriepenge skal
udbetales – dette kan betyde en stor
udskrivning allerede i år.

Stephan

Økonomiudvalgsmøde d. 10. juni.
6

5

Medarbejderrepræsentant

To koncerter er blevet aflyst under
corona.
Efterskole-koncerten bliver udskudt.

Ulla

Korfestivalen er udskudt et år.
Ulla inviterer børnekoret til en
afslutning udenfor inden
sommerferien.
7

5

Byg og Jord

Indkaldes til møde inden
sommerferien.

Jens Anton

8

5

Byggeudvalg

Byggeriet er i fuld gang. En
entrepriseaftale med Ove Larsen er
underskrevet på 2.815.107,50 kr. inkl.
moms.

Jerns Anton
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Uventet leverings problemer med de
røde mursten. Kan først forventes i uge
34 – endda med lidt usikkerhed.
Problemer med mår på loftet.
Forhåbentligt flytter den ved larm og
ombygning, og ellers må der sættes
fælder op efter byggeriet er afsluttet.
Køkkenudvalget har fået tre tilbud fra
forskellige firmaer. Valget er faldet på
HTH. Opvaskevaskehjørnet er fra Bent
Brandt.
Det er stadig ”kun” et anretter køkken.
9

5

Liv og vækst

Sogneudflugt aflyses. Kan evt. afholdes
næste år i stedet. Karl Brok og Jens D.
vil gene stille sig til rådighed.
Annonceres i kirkebladet.

Kathrine

4 foredrag i efteråret:
23/9 kl 19: Højskolesangaften
30/9 kl 10: Musik bag tremmer
21/10 kl 19: Kys det nu (det satans liv)
4/11 kl 10: Hitlers fotograf

Beslutningspunkter
10

Flytning af orienteringsmødet samt
forslag til ny dato.

Maria foreslår en aften med åben kirke. Asta
Stephan understreger vigtigheden af at
reklamere gennem ”nye kanaler” –
tages med i valgarbejdsudvalget. Fx
plakater på lygtepælene, flyers i
kirkebladet.
Ny dato: onsdag d. 19. august kl. 19
til åben kirke med efterfølgende
orienteringsmøde i kirken.
Arbejdsudvalg planlægger åbenkirkedelen, menighedsrådet / valgudvalget
planlægger orienteringsmødet inde i
kirken.

11

Vagter – telte ved nye
konfirmationsdatoer

Hanne er ekstra på arbejde og står i
teltet, så der skal ikke være ekstra
vagter.

Asta
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12

Varsling af syn på kirke, kirkegård,
graverhus, maskinhus og præstebolig den
17. juni kl. 8.00

Udskydes til august.

Jens A.

13

Modtagelse af ny præst

Den ”offentlige præsentation af Dorthe
Buelund” bliver d. 19. august til
orienteringsmødet.

Asta

14

Forslag til genåbning af babysalmesang

Udendørs sommerbabysalmesang med
tilmeldinger 2 – 3 gange – maks. 10 prs.
Inkl. Kathrine.

Kathrine

15

Forslag til genåbning af gå klubben

Kathrine arrangerer med Hanne og
Gurli – maks. ti på hvert ”afgangshold”.

Kathrine

16

Eventuelt
Bodil Jølver holder gudstjeneste kl. 9 i Vinding Kirke 2. pinsedag.
Asta opfordrer til at kontakte potentielle kandidater til kommende menighedsrådsvalg.

Lukket punkt
17

Formandens fremsatte ønske på
menighedsrådsmødet d. 11. marts om at
træde ud af menighedsrådet

Menighedsrådet har ikke haft ordinært
møde siden 11. marts grundet corona –
situationen og derfor ikke behandlet
formand Asta Holm Iversens
anmodning om at udtræde af rådet.
Tiden er gået siden 11. marts, og der er
nu få måneder tilbage i valgperioden
med et begrænset antal møder.
Dog er der for tiden en række
anderledes opgaver, hvor der er god
brug for formandens mangeårige
erfaring fra arbejdet i menighedsråd.
På den baggrund har et enigt
menighedsråd opfordret Asta til at
genoverveje sin beslutning om at
udtræde af rådet – suppleret med
opfordringen til at uddelegere
arbejdsopgaver.
Asta Holm Iversen har genovervejet sin
anmodning om at udtræde af
menighedsrådet og besluttet at

Jens A.
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forblive resten af valgperioden – og
ligeledes fortsætte som formand.
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Asta Holm Iversen

Britta Glejberg

Elsebet Maach Andersen
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Jens Anton Pedersen

Jens David Eskildsen

Lene Bandholtz Jørgensen

Stephan Haue

Maria Gitz Christiansen

