
Menighedsrådsmøde nr. 3/2017– Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Torsdag den 02-03-2017 18:30 - 22 

Sted 

Skjoldbjerg Kirkehus 

Udsendt:  

23-02-2017 

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 forretningsorden til godkendelse 

 
Referent:  

Peter Borg 
Fraværende 

 

Indkommet post: 

 

 
Vi starter kl. 18:30 ved Skjoldbjerg kirke, hvor Ernst giver os en rundvisning og fortællinger om 
Skjoldbjerg kirke. Vi synger en salme i Kirken (valgt af Ernst). 
 
Vi starter på Menighedsrådsmødet kl. 19:30 
 

Dagsorden: 

1. Besøg af Regnskabsfører Ejner Kudsk 

Ejnar vil gerne møde os i det nye råd og kommer på kort besøg 

Ejnar har meldt afbud pga. sygdom 

 

2. Fra sidste referat og kommentarer til dagens dagsorden 

Referat og dagsorden blev godkendt- 

 

3. Godkendelse af forretningsorden 

Se og læs bilag forretningsorden. Forslaget Forretningsordenen blev gennemgået og rettet 

på sidste møde.  Til godkendelse. 

 

Forretningsorden blev godkendt  

 

 

4. Nyt fra Sognepræsten v/Susanne 

 

Susanne forslår at gudstjenesten der afslutter mini-konfirmand forløbet 2. pinsedag flyttes 

til kl. 14. Det blev vedtaget.  

 

5. Nyt fra kirkegården v/Søren 

a) Fyret 

b) Fejemaskine 

c) Godkendelse af fældning af træer og etablering af urnegravsteder i Skjoldbjerg 



 

Kirkegården har haft travlt. Der har været mange begravelser i årets første måneder. 

Den ene dør er blæst af i Sognehuset. En tømrer har dækket det til med en plade. 

Orientering om at fyret har været svingende igennem længere tid og er begyndt at tabe 

vand. Det bliver ordnet i den kommende tid. 

Der er en fejemaskine i overskud. Vi prøver at sælge den. 

Orientering om at der er godkendelse til fældning af træer og etablering af 

urnegravsteder i Skjoldbjerg. 

Koordinere at der er en fra menighedsrådet til at aflåse efter kirkekaffe de gange det er 

i 2017.  

 

6. Nyt fra Kassereren v/Jytte 

 

Kasseren gav et hurtigt overblik. 

Der vil i indeværende år være en økonomisk udfordring da kirkerne skal kalkes og det ikke 

har været budgetteret. 

 

7. Orientering fra Skjoldbjerg kirkes kirkeværge v/Klaus 

 

Der er brune afmærkninger af løbesod på væggen i kirken, fordi skorstenen har været 

stoppet. 

Skorstenen er blevet renset. De brune pletter skal fjernes. Klaus kontakter provstiet og 

hører om der skal søges om det, og får det ellers udbedret. 

 

8. Udvalgsarbejde – kort status og orientering fra diverse udvalg   

Vi har nu haft første udvalgsmøde i de fleste udvalg, hvad er status?  

a. Aktivitetsudvalg 

b. Gudstjenesteudvalg 

c. Kirkebladsudvalg 

d. Konfirmandudvalg 

e. Præstegårdsudvalg 

f. Byggeudvalg – med henblik på opførelse af nyt præstegård 

g. Sociale medie udvalg 

 

Der blev givet en kort opdatering omkring de forskellige udvalg. 

 

9. Evaluering af arrangementer 

Fødselsdag i Skjoldbjerg 22/1 

Familiegudstjeneste den 7/2 

Salmestafet 23/2 

 



Familiegudstjenesten var et godt arrangement som gerne må tiltrække flere mennesker i 

alle aldre. Ca. 60 deltagende. 

Salmestafet var et fint arrangement med ca. 30 deltagende. 2 gange om året er passende. 

 

10. Kommende arrangementer 

Sogneindsamling 12/3 – Birgit og Erling er tovholdere. 

Konfirmandweekend 1. og 2. april 

Fællesarrangement 4/4 (med Y-mens og KFUM og KFUK) – Birgit er tovholder. 

Menighedsmøde 23/4  

 

Listen blev gennemgået. 

 

11. Næste møde den 21. marts.  Vi mødes til fællesspisning kl. 17:30. Menighedsrådsmøde fra 

kl. 19:00 

 

12. Gennemgå forslag til vedtægt for Kirkeværge  

Vi gennemgår det og retter til. Til godkendelse ved næste møde 

 

13. Gennemgå forslag til vedtægt for Kontaktperson 

Vi gennemgår det og retter til. Til godkendelse ved næste møde. 

 

14. Gennemgå forslag til vedtægt for Kasserer 

Vi gennemgår det og retter til. Til godkendelse ved næste møde. 

 

15. Gennemgå forslag til vedtægt for regnskabsfører 

Vi gennemgår det og retter til. Til godkendelse ved næste møde. 

 

16. Gennemgå forslag vedtægt for sekretær 

Vi gennemgår det og retter til. Til godkendelse ved næste møde. 

 

Punkterne 12-16 bliver udskudt til senere. 

17. eventuelt  

 

 


