
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Onsdag d. 11. november 2015 19-22 

Sted 

Vorbasse Kirkehus 

Udsendt:  

6. november 2015 

Deltagere:  
Hans Ravn, Erling Jensen, Carsten Holmgaard, Jens Dalgaard, Ingrid Bech, Birgit Thomsen, Sonja Madsen, 
Michael Madsen, Søren Madsen, Anne Christine Benner, Lone Hansen; Margit Jørgensen  
Bilag vedlagt: 

Åbne opgaver liste 

 

 

 

 
 
Referent:  

Carsten Holmgaard 
Fraværende 

Sonja Madsen fraværende, Margit Jørgensen indkaldt som suppleant 
Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

 

1. Salme valgt af Lone Hansen 

 

2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Ingen kommentarer 

 

3. Årsberetning v/Lone Kirckhoff Hansen 

Godkendt 

4. Valg af formand – Lone valgt som formand 

 

5. Valg af næstformand – Hans valgt som næstformand 

 

6. Valg af kasserer – Ingrid valgt som kasserer 

 

7. Valg af kontaktperson – Jens valgt som kontaktperson 

 

8. Valg af kirkeværger – Erling og Sonja valgt som kirkeværger 

 

9. Kvartalsrapport 

Godkendt 



 

 

10. Fra kirkegården  

Våbenhus. Loftet skal males, Kalkning, lamper, spejl, brochureholdere. – 

Vi er i gang med at købe klaver til sognehuset  

Træer til den nye kirkegård 

 

11. Massage for medarbejdere 

a. Der er ønske om at kunne tilbyde vores medarbejdere på kirkegården forebyggende 

massage under grandækningsperioden. Vi har undersøgt skatteforhold og det er 

muligt, nærmere detaljer følger. 

Det er muligt at lave en massøraftale uden skattebetaling når det er forebyggende.  

LK laver en aftale. Vi tilbyder et klippekortsordning med 6 gange a 45 min årligt til 

fastansatte medarbejdere på kirkegården. 

12. Fra Sognepræsten 

Tak for hjælpen til konfirmanddagen til Kolding 

RAMS sang for 3-4 klasse med efterfølgende tur til Ribe Domkirke. 

Det går godt for AKB i fællesskabet med de øvrige medarbejdere og i kirken generelt 

  

13. Juleuddeling – 7. – 8. december  

Fordeling aftalt 

Julestjerner kan hentes fra mandag eftermiddag d. 7/12. 

 

14. Hjerterstarter på sognehuset 

Lokalrådet har tilbudt en hjertestarter til Sognehuset, det vil være en central placering i 

Vorbasse.  

Vi takker ja til tilbuddet. Sættes på Sognehuset ved bagindgang til køkken. 

 

15. Datoer for næste års møde. 

Planlagt for det næste år, 

Vagter til kirkekaffe aftalt. 

 

16. Evt. 

Højskoledag 16/1 skal omtales 

Adventskoncert – annoncer og omtale aftalt. 

Der har været dialog ang. kirkeblad– der kommer et prøvetryk. 

 

 



 

 

 

 


