
Menighedsrådsmøde nr. 9/2017– Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Torsdag den 21-09-2017 kl. 19-22 

Sted 

Vorbasse Sognehus 

Udsendt:  

14-09-2017 

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. vedtægt for kirkeværge – til godkendelse 

2. vedtægt for kontaktperson – til gennemgang og rettelse 

3. vedtægt for kassereren – til gennemgang og rettelse 

4. vedtægt for regnskabsfører – til gennemgang og rettelse  

5. vedtægt for sekretær og PR – til gennemgang og rettelse 

 
Referent: Peter Borg 

 
Fraværende Klaus Vilstrup 

 

Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 

Kl:19:00 

1. Besøg af Kjeld, vores organist – Han vil fortælle om vores orgel i Vorbasse kirke 

Orientering omkring orgelet samt hvilke tiltag der kan gøres. Karin sørger for at 

der bliver nedsat et udvalg. 

Kl. 19:15 

2. Fra sidste referat og kommentarer til dagens dagsorden 

Præcision til sidste referat:  

Lørdagsdåbsgudstjenesterne bliver kun afholdt såfremt der er ønske om det i 

forbindelse med dåb. 

Søndagsskole til gudstjeneste er taget af programmet for 2018 

 

3. indkommet post 

Kl. 19:30 

4. Nyt fra Sognepræsten V/Susanne 

Orientering om de 9 læsninger i Skjoldbjerg. 

D. 12. okt. Er der udflugt til Ribe i forbindelse med reformationsjubilæet 

Det årlige menighedsrådsmøde er d. 6 maj 2018. 

Konfirmandweekend d. 3-4 marts. 

Orientering om kirkekaffe i Skjoldbjerg.  

  

Kl. 19:45    

5. Nyt fra kirkegården V/Søren    



  

Nyt fra kirkegården.  
 Orientering om 
 
Taget i Vorbasse. 
Kalkning. 
Tilbud på automatisk dørlås. 

 
Kl. 20:00 

6. Godkendelse af vedtægt for kirkeværgen 
Vedtægten er gennemgået og tilrettet på MR-møde nr. 5 den 20-04-2017 
Vedtægten for kirkeværgen er godkendt. 
 

Kl: 20:05  

7.  Gennemgang af forslag til vedtægt for kontaktperson V/Jens 
Vi gennemgår og retter til. Til godkendelse på næste møde 

 Vedtægten er gennemgået og rettet til. 
Kl:20:20  

8. Gennemgang af forslag til vedtægt for kasserer v/Jytte 
Vi gennemgår og retter til. Til godkendelse på næste møde 
Vedtægten er gennemgået og rettet til 

 
Kl. 20:35 

  

9. Gennemgang af forslag til vedtægt for regnskabsfører v/Jytte 
Vi gennemgår og retter til. Til godkendelse på næste møde 
Vedtægten er gennemgået og rettet til. 
 

Kl. 20:45 

10. Gennemgang af forslag til vedtægt for sekretær v/Peter 
Vi gennemgår og retter til. Til godkendelse på næste møde 

 Vedtægten er gennemgået og rettet til 
Kl. 21:00  

Kaffe 
   

  
Kl. 21:10 

7. Økonomi v/Jytte      

- Oversigt over midler 

- Budgetsamråd 

- Budget 2018 

 Revisoren har nu lavet et overblik over vores økonomi. 
Referat fra 2. budgetsamråd. 
 
Informationerne/teksterne om leje af sognehuset gennemgås. 

Kl. 20:30  

8. Kommende arrangementer 
- Buskgudstjeneste den 29. oktober kl. 14.00 

Fest i kirken: Luther lagkage. 



Høst gudstjeneste søndag, alle er velkomne.      

 

9. Evaluering af arrangementer     
- Sogneudflugt med Vorbasse seniorer 

Høstgudstjenesten i Skjoldbjerg. 

Kl. 21:40  

10. Orientering fra møde den 7/9 om frivilligt socialt arbejde/diakoni v/Birgit 

Møde på rådhuset i Grindsted. 

Fint møde om socialt arbejde.  

 

Kl. 21:55 

11. Eventuelt og godkendelse af referatet 

Jytte er valgt til provsti udvalget for Grene provsti.  

    

 

 


