
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Torsdag d. 15. september 2016 19-22 

Sted 

Skjoldbjerg Kirkehus 

Udsendt:  

11. september 2016 

Deltagere:  
Erling Jensen, Carsten Holmgaard, Jens Dalgaard, Ingrid Bech, Birgit Thomsen, Sonja Madsen, Michael 
Madsen, Søren Madsen, Lisbeth Hoff Jensen, Lone Hansen; Susanne Østbjerg Kargo 
Bilag vedlagt: 

Åbne opgaver liste 

 
Referent:  

Carsten Holmgaard 
Fraværende 

 

Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

 

1. Salme valgt af Lisbeth Jensen 

 

2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Intet af bemærke 

 

3. Fra Sognepræsten v/Susanne 

Minikonfirmander: Der er et par mulige kandidater – dejligt. 

SØK tager action 

 

4. Godkende revisionsprotokollat. 

Udsat 

 

5. Referat fra 2. budgetsamråd 

LKH refererede fra mødet 

Vi havde inden tiden fundet de aftalte besparelser, som vi bød ind med og fik accept på.  

Prioriteringsliste vedr. investeringer i provstiet gennemgået 

 

6. Budget 2017 

Gennemgå oplæg fra udvalg og vedtage for gennemførelse 

Forslag: 

Forskellige forslag til besparelser gennemgået I alt 160.000 kr. - Godkendt 

Forslag til investeringer der kan tages fra vores kassebeholdning 

Udskiftning fra hæk til sten – pris 25.000 for 1 gang a 12-15 m 

Forslag at vi indkøber til 8 ”gange” sten – i alt 100.000 kr. til 2017 og 2018. 



Derudover arbejdsløn på 28.000 kr. til 2017. I alt 128.000 kr. 

Investering i motorbør - 40.000 kr.  

 

7. Udestående liste 

Forespørgsel om ”tekstning” af lyd til Frihavnen – ikke en opgave vi påtager os pt 

Lyd til Frihavnen er nu lukket. 

Ansøgning om salg af skoven – øremærket til ”Præstegården” – sættes til salg ved 

AgriTeam - cho tager kontakt. 

Bestilling af knivholder - IB 

Gave til Spejderne – SØK  

 

8. Kommende arrangementer 

a. Ketty Hjøllund – sammen med høreforening 

20/9 kl. 19.00. 

Lone byder velkommen, BT tager kage med – mødes kl 18.00 

 

b. Høstgudstjeneste og høstfrokost 25/9 

Mødes kl. 9.00 

Invitere til fællespyntning fredag d 23/9 - OK 

 Fortæller Kurt Tønning 

Ansvarlig køkken: BT,  

c. Høst gudstjeneste Skjoldbjerg 18/9 

OK 

 

9. Evaluering af arrangementer  

a. Orienteringsmøde 

Forløb rigtig fint – dejligt at det lykkedes at lave en fælles liste. 

Udfordring i Skjoldbjerg – vi håber det lykkes 

 

b. Familiegudstjeneste 14/9 

God opbakning – en fantastisk oplevelse igen 

Næste gang 17/11. 

 

10. Fra kirkegården   

a. Maling af vinduer i Skjoldbjerg – 7.500 kr. – OK i år JM Maler 

b. Reparation af tagsten og sålbænk – 8.000 kr. incl. lift, lift kan også bruges hos SØK 

c. Fuger i kirkegulvet i Skjoldbjerg –tilbud på 16.000 + moms -  der tages et andet 

tilbud 

d. Nyt fra Kirkegården 



e. Selvlukkende vandhane i Skjoldbjerg – Erling og Søren undersøger. 

 

11. Evt. 

Intet af bemærke 

 


