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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
12.00

Antal sider i alt
3

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
Ingen

Øvrige bemærkninger

Punkt

Tid

Med følgende dagsorden

Kommentar

Ansvarlig

1

3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Asta

2

2

Godkendelse og underskrift af referat

Godkendt og underskrevet

Asta

Formand og næstformand har haft
økonomimøde. Budgettet vedr. 2.
halvår af 2020 ser pænt ud, ligeledes
holder budgettet for tilbygningen også.

Asta

Orienteringspunkter.
3

5

Formand

Søger om frigivelse af fri midler til
indkøb af katafalk.
4

10

Præsterne

Præsterne samarbejder med skolen og
laver en plan for
konfirmandundervisningen.

Præsterne

Konfirmationer i september.
Forældremøde for nye konfirmander
med gudstjeneste den 6. september ser
pt. ikke ud til at kunne lade sig gøre.
Præsterne tænker i alternativer.
Der var en kort indledende drøftelse af
juleaftensgudstjenesterne set i lyset af
covid -19-situationen.
5

5

Kasserer

Budgetlægningen for 2021 går snart i
gang.

Stephan

6

5

Medarbejderrepræsentant

Børnekor starter den 27. august.
Voksenkor starter den 10. september

Ulla
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7

5

Byg og Jord

Møde den 25. august kl. 9.
Efterfølgende syn af kirke og kirkegård
kl. 11 og af præsteboligen kl. 12.

Jens Anton

Jens Anton undersøger mulighederne
for en container til opmagasinering, så
sal 2 kan bruges til bl.a.
konfirmandundervisning.
8

5

Byggeudvalg

Tidsplanen følges i store træk.

Jerns Anton

Byggemøde hver uge fremover pga.
meget koordinering håndværkerne
imellem.
Røde facademursten forventes leveret i
uge 34.
Nyt HTH køkken samt ny
opvaskemaskine med stålborde på hver
side er bestilt. Alt Inventar står på ben
for at lette rengøringen.
Jens Anton undersøger mulighederne
for leje af en container til
opmagasinering af inventar m.v. så sal
2 kan anvendes til møder /
konfirmandundervisning m.v.
Ekstra udgifter: Der er kendte
ekstraudgifter til vvs-arbejdet, og til
reparation af murværk. Udgifternes
størrelse er under forhandling med
hovedentreprenør. Hertil en udgift til
renovering af eksisterende lys i sal 1 og
2. Denne udgift har ikke noget med
byggeriet at gøre og er derfor en
driftsudgift. Desuden ekstra udgifter til
reparation efter skader på isolering
forårsaget af mår på de to tagflader
der støder op til den nye bygning. Der
etableres sikring mod at mår kan
komme ind i det nye område ved
montering af trådnet. Denne udgift har
intet at gøre med byggeriet og er
derfor en driftsudgift, der udføres efter
regning.
Rejsegilde afholdes 17. ds. kl. 15.00.
9

5

Liv og vækst

Møde i udvalget den. 13. august.

Kathrine
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Udendørs sommerbabysalmesang var
en stor succes. Efter sommerferien er
der oprettet to hold babysalmesang.
Begge hold er fuldt bookede og med
venteliste.
Gå-holdet: godt fremmøde igen efter
længere aflysning grundet Corona.
Kunstudvalget samarbejder med skolen
om udstilling i sognehuset.

Beslutningspunkter
10

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

Samtlige medarbejdere har
bekendtgjort, at alle personfølsomme
oplysninger er aflåst i skab.

Asta

11

Studietur

Jens David fortæller om den foreløbige
planlægning.

Jens David

12

Orienteringsmøde d. 19. august 2020

Orienteringsmødet afholdes først,
efterfulgt af ”Åben Kirke”arrangement.

Asta

13

Evaluering af udvalgsstruktur

Overlades til det nye menighedsråd.

Asta

14

Godkendelse af 2. kvartals kvartalsrapport

Godkendt.

Asta

15

Eventuelt

Lukket punkt
16

Orientering

Drøftet valg og økonomi de kommende
år.

