
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Onsdag 26. oktober 2016 19-22 

Sted 

Vorbasse sognehus 

Udsendt:  

24. oktober 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:  

Susanne Østbjerg Kargo 
Fraværende 

Carsten Holmgaard 
Indkommet post: 

 
 
Dagsorden: 
 

 
1. Salme valgt af Lone Hansen – Du kom, med alt det der var dig 

 
2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

a. Susanne indkalder til møde om mini-konfirmander med Lisbeth, Marianne og Birgit. 
b. Vi afventer svar fra provstiet, om vi må bruge af kassebeholdningen til 

investeringer. 
c. LH følger op på, hvor langt CHO er med kontakt til Agri Team ang. salg af præstskov. 

JD tager evt. over herefter. 
 

3. Fra Sognepræsten v/Susanne 
Konfirmandtur: Ekskursionen er flyttet til torsdag d. 3. november. 
13:45 kører vi fra skolen – Jens kommer selv til Kolding, Birgit tager med i bus. Ingrid, Sonja 
og Erling står for mad herhjemme. 
BUSK–gudstjeneste: vi holder kort familie-agtig-gudstjeneste på søndag kl. 14. 
 

4. Godkende revisionsprotokollat. 
a. Revisionspåtegningen er gennemlæst. 
b. Revisionsprotokollat er behandlet og diskuteret. 

i. Der er bl.a. påtalt, at vores referater/beslutningsprotokoller bør 
nummereres fortløbende.  

ii. Det er påtalt, at regnskabsføreren/kassereren har enefuldmagt til 
menighedsrådets konti og at der ikke er et øvre beløbsmax., som må hæves 
på konti. Det anbefales, at der skal to underskrifter til at hæve beløb af en 
vis størrelse. 



iii. Det nye menighedsråd anbefales at overveje en generel politik for 
placeringen af rådets midler. Evt. med en årlig genovervejelse. 
LH over punkter til udestående liste. 

 
5. Godkende budget 

Budget 2017 for Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34759464, Budget 2017, 
Endelig budget afleveret d. 29-09-2016 12:23 blev godkendt. 

 
6. Udestående liste 

a. Gennemgået og opdateret 
i. Varmvandsbeholderen på offentligt toilet i Skjoldbjerg afmonteres og der 

sættes vandhane med mekanisk trykknap op i stedet for eksisterende 
vandhane. SMM 

ii. Sålbænke er repareret.  
 

7. Kommende arrangementer 
1. Salmestafet 15. november. Sonja bager. Staftetholdere SØK 
2. Adventskoncert – Skjoldbjerg 27. november  

9 læsninger – planlægger at de nye rødder tager læsningerne. SØK 
Lone har haft møde med medborgerforeningen og orienteret om vores 
planer.  
Vi har brug for hænder bl.a. til at hjælpe i medborgerhuset: IB, BT, Nyt 
råd. 

3. Adventskoncert – Vorbasse 11. december kl. 19:00 
Der er våbenhuskaffe og hjemmebag (BT – EJ) 
Forplejning? BT 
Annoncering SØK+BT, vorbasse.dk, Facebook 

 
8. Evaluering af arrangementer  

a. Ketty Hjøllund  
Godt arrangement, tankevækkende, meget relevant, god formidler, godt besøgt ca. 
50. Stort annonceringsarbejde af Kristian Hansen. 

b. Høstgudstjeneste – Skjoldbjerg  
Flot pyntet kirke, fuldt kirkehus.  

c. Høstgudstjeneste + pyntning – Vorbasse 
Godt besøg, god frokost, god fortæller. 
pyntning: stor usikkerhedsfaktor op til ”pyntedag”, overveje om der skal være åben 
pyntning fortsat? 

9. Fra kirkegården   
a. Nyt fra Kirkegården 

i. Søren er nu færdig med alle graverkurserne. 



ii. Projektørerne i Skjoldbjerg er sat op og tændes på søndag. Projektørerne er 
tændt i vinterperioden (vintertid).  

iii. VGA-kablet i kabelkassen i lille mødelokale slettes. Fremover vil der kun 
være HDIM-kabel og en adapter til VGA. SMM 

b. Vandhane ved toilettet på kirkegården Skjoldbjerg 
Se punkt 6 a. i 
 

10. Overlevering til nyt råd 
Hvordan sikrer vi den bedste overlevering til det nye råd.  

a. Individuel overlevering – formand til formand, kasserer til kasserer osv… 
Vi opfordrer de nye rødder til at tage kontakt til gamle rødder og aftale tidspunkt for et 
overleveringsmøde omkring de forskellige poster. 
b. Generel overlevering 

Køreplaner på arrangementer opdateres. 
Vi laver beskrivelser af poster og udvalg. 
 

11. Juleuddeling 
aftalt 
 

12. Kisteløft til godkendelse. 
Godkendt.  
Retningslinjer for håndtering af kister medbringes og gennemgås på næste 
medarbejdermøde. 
 

13. Evt. 
HUSK at bruge frivillige! 
God dynamik i et stort råd med 9 valgte medlemmer. Let sammenlægning. 

  



 


