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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
12.00

Antal sider i alt
4

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

Øvrige bemærkninger

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

Tid

Med følgende dagsorden

Kommentar

Ansvarlig

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Jens D.

2

Godkendelse og underskrift af referat

Godkendt og underskrevet

Jens D.

Asta beretter om møde i
budgetsamråd – opmærksomhed på
frie midler og mulig
udligningsreform provstierne
imellem, der kan betyde færre
penge til sognene i Vejle Provsti.

Asta

Orienteringspunkter
3

Formand/næstformand

Rettelse til teksten om Vinding Kirke
i folder om alle kirker i Vejle Provsti.

Telt ved kirken lejet i byggeperioden.
Pris 16.000 inklusiv service og
forsikring.
4

Præsterne

Maria og Dorte mødes med de nye
konfirmander på Vinding skole i uge
26.

Præsterne

5

Kasserer

60 % af de indefrosne feriepenge
skal udbetales til oktober. Vi
afventer mere info fra
kirkeministeriet. Vi kender det
præcise beløb den 31/8 2020

Stephan

6

Medarbejderrepræsentant

Intet at berette

Ulla

7

Byg og Jord

Planlagt møde d. 25. august kl. 9.00

Jens Anton
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Krav fra provstiet om, at kirkegården
skal opmåles af landmåler. Pris kr.
20.000 + moms. Godkendt - og
pengene findes i budgettet
8

Byggeudvalg

Nedbrydningen af den gamle
mellemgang er afsluttet.

Jens Anton

Byggeriet kører – næsten – efter
planen.
Der er mindre overraskelser, men
der er dialog om evt. ekstra udgifter
hertil med arkitekt og vvs installatør.
Der er støbt sokkel, diverse
rørarbejder m.v. udført – det nye
gulv støbes i uge 26.
Problemer med lyset i de to gamle
sale – styringen er defekt, og der kan
ikke købes reservedele.
Menighedsrådet godkender, at lyset
og styringen i de gamle sale
renoveres og udføres, så det kan
”køre sammen” med lyset i den nye
sal.
Anslået pris ca. kr. 30.000 inkl. moms
der findes i det eksisterende budget,
da det er almindelig vedligeholdelse.
9

Liv og vækst

Sogneudflugt udskydes –
annonceres i kirkebladet.

Kathrine

Beslutningspunkter
10

1. kvartals regnskab til godkendelse

Godkendt

Stephan

11

Ansøgning om forlængelse af liv- og
vækstpuljen ”Rosengården generationsmøde”

Pengene er ikke blevet brugt
grundet Corona og Asta ansøger
derfor provstiet om at pengene i
stedet kan bruges i 2021. Opstart så
snart muligt.

Asta

12

Åben kirke

Menighedsrådet godkender
formandens forslag om, at Jens
Anton bemyndiges til at tage
beslutninger vedr. Corona og kirken
sammen med personalet.

Asta
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Ved ændringer opdateres MR i
Corona-skrivelsen pr. mail.
Menighedsrådet godkender det
udsendte forslag til genåbning af
kirken med følgende forholdsregler:
- At kirken rengøres efter hver
tjeneste for at minimere
smitterisiko.
- Håndsprit til rådighed til de få
gæster, der skulle komme til kirken i
ugens løb.
- Kirkens dørhåndtag vaskes af hver
morgen.
- Der sættes et visuelt billede på
spritdispenseren.
13

Plan for programmet til
orienteringsmødet d. 19. august

Stephan gennemgår plan for
arrangementet med arbejdstitlen:
”Kirken i bevægelse – fra
middelalder til multimedie”
Planen vedtages.
Asta vil byde velkommen og
præsenterer ny sognepræst Dorte.

Valgarbejdsudvalg

Opsamling på MR-mødet d. 12.
august.
14

Program for 15. september

Programmet er fastlagt.
Anders Laugesen underholder.
Sted: Fælleshuset på H C Lumbyes
vej.
Opsamling på MR-mødet d. 12.
august.

Valgudvalg

15

Kontrol af MR-adgange og
rettigheder

Menighedsrådet godkender at
formanden kontrollerer og
godkender.

Asta

16

Fastsættelse af synsdato af kirke og
præstebolig: den 25. august kl. 10.00

Møde i byg og jord kl 9.00 og syn kl.
11.00 med start ved kirken,
kirkegård og graverhuset.
Ca. kl. 12.00 er der syn i
præsteboligen.
Formanden, næstformand og Erik
Villadsen er med til syn i
præsteboligen.

Jens Anton
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17

18

Opfølgning på sikker opbevaring af
fortrolige dokumenter/skabe, der kan
låses.

Eventuelt

Lukket punkt

Asta kontakter Maria for opfølgning.
Opfølgning på MR-mødet d. 12.
august

Asta
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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

Afbud

Maria Gitz Christiansen

Dorte Buelund

