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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
Maria Gitz Christiansen

Øvrige bemærkninger
Fælleskaffe kl. 8.30
Lene og Asta laver kaffe.
Kathrine bestiller rundstykker, Jens David henter.
Afholdes i fælleshuset, H. C. Lumbyesvej.

Punkt

Tid

Med følgende dagsorden

Kommentar

1

3

Godkendelse af dagsorden

Asta

2

2

Godkendelse og underskrift af referat

Asta

Ansvarlig

Orienteringspunkter.
3

5

Formand

Asta

4

10

Præsterne

Præsterne

5

10

Kasserer

6

5

Medarbejderrepræsentant

Ulla

7

5

Byg og Jord

Jens Anton

8

10

Byggeudvalg

Bilag
Budgetformål gennemgås.

a. Den 2. november 2020 er
byggeriet afleveret efter en
gennemgang, hvor der ikke
blev konstateret store mangler,
men de registrerede skal være
udbedret senest den 16.
november 2020. (2 bilag:
afleveringsprotokol og
mangelliste vedhæftet) Ud
over manglerne skal b.la.
kvalitetssikrings materialet
være ajourført og afleveret til
bygherre inden sidste rate i
betalingen anvises.

Stephan

Jens Anton
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b. I uge 46 foretages fortsat
installationen af hele AV delen
med styring af lyd m.v. mellem
salene, wi-fi i hele huset samt
renovering af IT ledningsnet.
c. I uge 45 blev Ulla, Kathrine og
Michaels kontorer "tømt" ledningsnet til telefoni og IT
blev udskiftet - og rummene
blev malet.
d. I uge 46 foretages ligeledes
tømning af container for alt
opmagasineret inventar samt
tilbehør til køkken - sætte på
plads i nyt køkken mv - og en
begyndende opsætning af stole
og borde i tidligere nævnt
corona-opstilling.
e. I uge 45 blev der monteret
garderobe inventar - og alle
nye klinkegulve fik en
imprægnering.
f. I uge 47 foretages
renoveringen af kopirummet
med nyt inventar som 5 skabe
og en skuffesektion med
bordplade ovenpå kopimaskine flyttes og
vaskemaskine opsættes igen i
arbejdsvenlig højde. Rummet
males.
g. Det forventes stadig at hele
byggeprojektet holdes indenfor
budgettet - se vedhæftede
byggeregnskab på 06.11.2020
9

5

Liv og vækst

Kathrine

10

5

Orientering om status på 5 års synet
præsteboligen.

Jens Anton

11

5

Orientring om at præsteboligen nu er
tilkoblet spildevandssystem syd for
Svinholtvej sammen med den nye del af
sognehuset.

12

5

Orientering om status på
sognehusudvidelsen.

Pumpebrønden, der pumpede med alt
spildevandet fra præsteboligen, er nu
fjernet, og afledningen af spildevand er
tilsluttet det nye kloaksystem syd for
Svinholtvej sammen med den nye del
af sognehuset.

Jens Anton

Jens Anton
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13

5

Overlevering

1. Opgaver § 17-udvalget for Bygninger
& Jord har arbejdet med i perioden
2016 – 2020 sammen med
kirkeværgen.
Bilag

Jens Anton

2. Overlevering til nyt menighedsråd af
arbejder vedrørende præsteboligen.
3. Vinding Sognehus: Overlevering til
menighedsrådet 2020 – 2024 fra
afgående menighedsråd

Beslutningspunkter
14

5

Kørselsgodtgørelse til kirkesangere og
organist

15

5

Rengøring af sognehus

Jens David

Bilag

Jens Anton

Planen har været forelagt på
koordineringsmøde. Der er en generelt
accept af, at planen kan fungerer i op
til et halvt år.
Der er et ønske om mere permanent
løsning med fast person til at varetage
opgaven.
16

5

Aflevering af nøgler og Pc’er.

17

5

Godkendelse af revisionsprotokol

Bilag eftersendes

Asta

18

5

Kathrine – kursus

Bilag

Asta

19

Asta

Eventuelt

Lukket punkt
20

Orientering fra provsten

Jens Anton

