Menighedsrådsmøde nr. 2/2017– Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid

Sted

Tirsdag 24-01-2017 19-22

Vorbasse sognehus

Udsendt:

18-01-2017

Deltagere:

Erling Jensen, Jens Dalgaard, Birgit Thomsen, Lisbeth Jensen, Peter Kim Borg, Jytte Pedersen, Klaus
Vilstrup, Gitte Bennebo, Susanne Østbjerg Kargo, Søren Madsen, Karin Saugmann.
Bilag vedlagt:
1 forslag til forretningsorden
2 forslag til vedtægt for Kirkeværgen
3 forslag til vedtægt for kontaktperson
4 forslag til vedtægt for kasserer
5 forslag til vedtægt for regnskabsfører
6 forslag til vedtægt for sekretær og PR

Referent:

Peter Borg
Fraværende

Indkommet post:

Dagsorden:
1. Salme valgt af Lisbeth
”Troen er ikke en klippe” nr. 83 fra Højskolesangbogen
2. Fra sidste referat og kommentarer til dagens dagsorden
Fra sidste referat julekoncert/adventskoncert/kor
Koret er sat på hold pt. Da der ikke har været interesse for at føre det videre.
Alle dagsordener og referater skal være nummererede.
Der bliver et beslutningsreferat og et internt referat. Beslutningsreferatet bliver
offentliggjort.
Til orientering til punkt 9. Salg af præsteskov.
Det er ikke nødvendigt at sætte salget i udbud.
Frihavnen er orienteret omkring ændring af datoer mht. sangaftner.
3. Aktuelt emne
Diakoni og menighedsrådsarbejde
Mandagscafe
Røde kors fællesspisning
Sangaftner på Frihavnen – også for dem udefra
Kaffe i våbenhuset
Familiegudstjenester
Få bedre blik for småbørnsfamilier – mere reklame

4. Temadagen den 14/01/2017
Der har været temadag i Billund. Hvad har vi fået med hjem? – hvilke umiddelbare tanker,
spørgsmål, kommentarer, ideer eller andet.
Mere samarbejde på tværs af sognene og med foreningslivet.
Fælles kalender med nabosognene? Oplyse i Kirkebladet om andre sognes
aktiviteter?
5. Opgave liste v/Karin
Gennemgang af liste over udestående opgaver
Listen blev gennemgået og ajourført.
6. Nyt fra Sognepræsten V/Susanne
Der er arrangeret at konfirmander kommer rundt i sognet og snakker med folk om
kirke, tro og traditioner.
Familiegudstjeneste den 7. feb. Handler om dåb.
Aktivitetsudvalget har holdt møde og opdateret deres årshjulet.
7. Plantning af bunddækkeplanter i bede ved Skjoldbjerg kirke. V/Søren
Der bliver prøvet med bunddække planter. Det giver en besparelse i tid på sigt.
8. Fældning af nåletræer i præstegårdshaven. V/Søren
Der er indhentet tilbud på at få dem fældet.
9. Nyt fra kirkegården V/Søren
Hovedrengøring af kirken er i gang. Alle flader bliver tørret af.
Der er lavet energirapport for sognehuset. En enkelt anmærkning vedr. ventilation.
10. Fyraftensmøde den 21. marts fra kl. 16:30
Hvem er ansvarlig for planlægning og indkaldelse
Jens og Karin planlægger.
11. Gennemgå forslag til forretningsorden
Senest 10 dage før ordinært møde stilles forslag til punkter til dagsorden.
Senest 5 hverdage inden mødet udsendes dagsordenen på mail.
Samtidig offentliggøres dagsordenen på kirkekontoret.
Den resterende forretningsorden vil være tilgængelig på IT-skrivebordet.
Den er rettet til og vedtaget på næste møde.

Punkterne 12- 16 bliver udskudt til næste møde.

17.Næste Møde i Skjoldbjerg den 2/3 kl. 18:30
Vi starter med rundvisning og historie v. Ernst kl. 18:30 i ca. en time.

18 eventuelt
dato til kirkesyn: 29/3 kl. 15 i Skjoldbjerg.

