Menighedsrådsmøde nr. 4/2017– Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid

Sted

Tirsdag d. 21-03 2017kl 19-22

Vorbasse sognehus

Udsendt:

14-03-2017

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:

Referent:

Peter Borg
Fraværende

Indkommet post:

Dagsorden:
1. Salme valgt af Jytte
Jytte har valgt nr. 279
2. Fra sidste referat og kommentarer til dagens dagsorden
Ejnar, som er regnskabsfører, har ordet til at starte med, for at gennemgå
regnskabsrapporten for 2016.
Årsregnskabet 2016 gennemgået og godkendt. Afleveret d. 21/3 2017 20:08.
3. Vi arbejder med vision og mål. Forberedelse til budgetlægning
Vi arbejdede med årshjulet i forhold til de 4 emner
Forkyndelse
Undervisning
Diakoni
Mission
Jytte oplyser at vi skal regne med samme budget for 2018 som vi har i 2017. muligvis med
en 1% stigning.
4. Input fra medarbejdermøde v/Jens
Jens oplyste at de havde haft et godt møde med engagerede medarbejdere.
Søren blev genvalgt som personalerepræsentant.
5. Nyt fra Sognepræsten V/Susanne

Ejendomsmægler har vurderet præsteboligen som skal bruges til byggeudvalgets videre
arbejde.
Kirken skal repræsenteres i velkomstkurven med en invitation til familiegudstjenesten.
Susanne er blevet valgt til at være i distriktsforeningen for Grene Provsti.
Opdateret brochure for gudstjenestens liturgi.
Opdateret beskrivelse af gældende regler for fotografering og videofilmning i kirken.
Gennemgang af påskens gudstjenester.

6. Nyt fra kirkegården V/Søren
Tomme gravsteder. Den nordøstlige del af kirkegården har mange ledige gravsteder

Lækagen på fyret er fundet. Forsikringen dækker det.
Fyret går nogle gange ud pga. åben ekspansion. Kan udbedres med lukket ekspansion for
5000,Søren venter og ser om fyret virker tilfredsstillende efter at lækagen er blevet lukket.
Jytte undersøger hvad der er af økonomi til at få kalket. Søren indhenter nogle tilbud.
Søren runder den nord østlige del af kirkegården til kirkesyn.
7. Kommende arrangementer
Syn 29. marts. Mødes kl. 15. Starter i Skjoldbjerg.
Konfirmand-weekend 1. og 2. april, gennemgang af planen
Fællesarr. 4. april
Menighedsmøde 23/4
8. Evaluering af arrangementer
Sogneindsamling 12/3
Godt arrangement. 15,500 indsamlet plus Mobile Pay.
9. Opgave liste v/Karin
Gennemgang af liste over udestående opgaver
Punkt 9 udsættes
10. Børneattest v/Karin
Børneattest laves på alle medarbejdere og menighedsrødder samt frivillige.

11. eventuelt
Birgit spørger Tine Møberg om at fortælle til høstgudstjenestens frokost.

