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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
12.00

Antal sider i alt
6

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

Øvrige bemærkninger

Punkt

Tid

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

2

Godkendelse og underskrift af referat

Rundsendt og underskrevet.

Orienteringspunkter.
3

5

Formand/næstformand

Information om studietur, husk at
melde til/fra til Asta.
Næste års budget/ligningsbeløb er
endnu ikke fastlagt, vi afventer
udmelding fra provstiet 10.9.
Der er indgået aftale med COWI om 5
års synet af præsteboligen - budget for
opgaven kr. 30.000 + moms, dette skal
gennemføres senest 20. januar 2021,
men det nuværende råd gennemfører
dette.
Første syn af Cowi foretages den 22.ds.
Landsforeningen af Menighedsråd har
annonceret et kursus ”tag godt imod de
nye medlemmer af menighedsrådet” Mandag den 26. oktober, kl. 18.3021.00, Gauerslund Sognehus,
Fælleshåbsvej 2, 7080 Børkop. Se mere
på DAP og husk at invitere de nye
medlemmer.

4

10

Præsterne

Undervisning af konfirmander 2020-21
bliver tirsdage og fredage
eftermiddage. Fredag er ikke optimalt,
men det har i år ikke kunnet lade sig
gøre p.g.a. skolens planlægning af

Ansvarlig
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valgfag torsdage, som hidtil har været
undervisningsdag.
5

5

Kasserer

Intet.

6

5

Medarbejderrepræsentant

Hvornår skal ønsker for budget 2021
indsendes?
Svar fra kasserer: Hurtigst muligt, idet
ligningen udmeldes allerede 10.9., og
økonomiudvalget mødes kort herefter.

7

5

Byg og Jord

Fra mødet den 25.8.:
Elektronisk kirkegårdskort er
bestilt/igangsat med opmåling af
kirkegård samt indplacering af kendte
ledninger i jorden.
Biodiversitetsplanen for Vejle
Kommune: Få sider relevante for kirker,
dette tages op igen på mødet 4.
november. Vi vil gerne tænke
biodiversitet ind i den fremtidige
kirkegårdsplan – og overleverer
tankerne til nyt råd.
Revision kirkegårdsvedtægter
gennemgået og sat til beslutning på
dagens møde (punkt 15).
Den store plæneklipper (Stiga) er ved at
være slidt, udvalget anbefaler indkøb af
ny til cirka 60.000 ekskl. moms i
byttepris, hvis økonomien er til det.
Der er lavet en vurdering af restlevetid
på kirkegårdens maskiner (defineret
som maskiner til en pris over kr. 30.000
ekskl. Moms.
Restlevetid aktuelt vurderet er: For
løvsugeren: 2-3 år, for minilæsseren 57 år samt plæneklipper som allerede
omtalt.
Udvalget har haft en debat om
anvendelse af led-fyrfadslys; en sag
med mange følelser, hvorfor opgaven
videregives til kommende råd.
Status på urner og kistepladser;
generelt set mange ledige pladser af
begge.
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8

5

Byggeudvalg

Det går godt, tidsplanen følges.
Forventet afslutning 1. november, men
uforudsete ting kan forekomme.
Klinker lægges de kommende uger,
huset er lukket, taget er lukket og tæt,
udtørring igangsat, men 15 uger inden
cementgulv i den nye sal er garanteret
tørt, hvorfor der pålægges epoxy for at
sikre at fugt ikke kommer op. Der er
tale om en merudgift.
Køkken forventes opsat/færdiggjort
uge 41 og 42
Uge 42 gulve slibes i to gamle sale, den
bageste sal skal tømmes uge 41.
Forhandlinger om to uenighedspunkter
pågår, der forventes en løsning herpå.
Uforudsete udgifter ligger i området kr.
160.000, vi har sat kr. 300.000 sat af.
Begge beløb er ekskl. moms.

9

5

Liv og vækst

Deadline kirkeblad 1. oktober.
Temaet er Musik.
Kaffe i forbindelse med foredrag er sat
til kr. 20 (grundet mindre standard/kun
kaffe) indtil nyt sognehus kan tages i
brug.
Information fra Elsebet om møde i
repræsentantskabet for
skole/kirkesamarbejdet i Vejle; Der
laves et fantastisk og stort arbejde med
kontakt til flere tusinde unge i
provstiet. Elsebet opfordrer til, at det
kommende råd prioriterer en
repræsentant fra Vinding ( eet årligt
møde).

Beslutningspunkter
10

5

Godkendelse af referat fra
valgudvalgsmøde

Godkendt.
Menighedsråd og personale mødes i
Fælleshuset kl. 17.
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11

5

Syn 2020 af kirke, kirkegård, kapel- og
mandskabsbygning.

Godkendt med følgende tilføjelse:
Kalkning af kapel og mandskabsbygning sættes i bero, indtil der er lavet
en konsulentvurdering af, om det er
den rigtige behandling.
Dette kan betyde, at opgaven overgives
til kommende menighedsråd.
Videresedes til provstiudvalgets
godkendelse.

12

5

Syn 2020 af sognehus

Godkendt. Videresedes til
provstiudvalgets godkendelse.

13

5

Syn 2020 af præsteboligen

Godkendt. Videresedes til
provstiudvalgets godkendelse.

14

5

Ansøgning om frie midler føres til
protokol. (bilag er udsendt - og
formanden har kontaktet hver enkelt
rådsmedlem for stillingtagen.)

Godkendt.

Oplæg til reviderede kirkegårdsvedtægter

Godkendt. Videresedes til
provstiudvalgets godkendelse.

15

16

Ansøgningen behandles på
provstiudvalgsmøde den 10.9.

Eventuelt
Stephan: Der er købt 150 masker, type
R2, i forbindelse med bl.a.
valgforsamlingen. Maskerne sættes i
Fælleshuset.
Vi har forventeligt store udfordringer
med julegudstjenesterne p.g.a.
restriktioner i antal deltagere. Der
arbejdes p.t. med muligheder for
streaming til sognehuset eller andre
lokaliteter. Michael og Jens Anton
sørger for, at der indhentes tilbud på
internet til kirken. Der skal tillige
opmærksomhed på, at eventuel
streaming til sognehuset/andre
lokaliteter kan betyde ekstratimer til
personale.
Byg & Jord udfærdiger på næste møde
et ”overdragelsespapir” til kommende
menighedsråd over forventede/kendte
større udgifter – har nogen viden om
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andre udgifter, det kunne være godt
for det kommende råd at vide, sendes
disse til Jens Anton senest 3.
november.

Lukket punkt
17

Orientering ved Jens David

Orientering om muligheder for
fremtidig rengøring af sognehuset.
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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

Maria Gitz Christiansen (afbud)

Dorte Buelund

