Menighedsrådsmøde nr. 49/2021 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid: 18. august 2021 kl. 19-22

Sted: Vorbasse Sognehus

Udsendt: 11-08-2021

Deltagere:

Brian Brodersen, Bruno Lyskjær Due, Birgit Thomsen, Emmy Schmidt, Erling Jensen, Jens Dalgaard, Jytte
Pedersen, Gitte Bennebo, Susanne Østbjerg Kargo, Søren Madsen, Karin Saugmann.

Bilag udsendt:

Mail fra Billund kommune museer – til punkt 9

Referent:

Jytte Pedersen
Fraværende

Nr.

Dagsorden:

1.

kl. 19:00

Velkommen til
Sang valgt af Jytte (og kaffebrød)

2.

Dagens emne:

Kl.19:05

Kirkegårdsvandring – Søren vil fortælle om
kirkegården og årets gang på kirkegården

Beslutningsreferat:

Vi er på rundtur på kirkegården, og Søren fortæller om
årets gang med arbejdsopgaverne.

3.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4.

Orientering: siden sidst

Der er kommet invitation til 2. budgetsamråd d. 7.
september.

5.

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne

Vi har fået invitation til ”Åbent hus for alle
fritidsaktiviteter” i hele Billund Kommune. Det er d.
2.-3. oktober i Vorbasse Fritidscenter. Vi kan f.eks.
fortælle om mandagscafeen og sangaftener.
Susanne kontakter Jeroen.

Kl. 19:35

Kl. 19:40

Kl. 19:45

Folkemødet der er udsat fra sidste år, er d. 14.-17.
oktober i Ribe.
D. 7. oktober inviterer Distriktsforeningen til koncert
i Billund Kirke. Koncerten hedder ”Jazz på Dansk”.

6.

Kl. 19:55

Nyt fra kirkegården v/Søren

Eva og Søren skal til Grindsted til ”Grøn dag på
kirkegården” på torsdag.

Nr.

Beslutningsreferat:

Dagsorden:

7.

Drøftelse om den ledige
Kl. 20:05 gravermedhjælperstilling:
1: Hvordan bruges de resterende timer
for budget 2021
2: Hvordan skal stillingen se ud
fremadrettet

8.

Økonomi v/Jytte:

Kl. 20:20

1. Kvartalsrapport 2. kvt. 2021
2. Kontanter/mobilepay
3. Budget 2022 (kort orientering)

1. Der er ca. 240 ubrugte timer tilbage til 2021
fra den ledige stilling. Søren foreslår at
lønkronerne konverteres til indkøb af udstyr
der også på sigt vil lette personalet i
arbejdet.
2. Input til Søren og Jens at arbejde videre
med: fleksjob, sæsonjob,
arbejdsprøvning/praktik, kan vi opslå
stillingen?
1. Kvartalsregnskabet pr. 30.06.2021 viser et
overskud på ca. tkr. 242. Kvartalsregnskabet tages til
efterretning.
2. Fremover vil det være en fordel for os at modtage
diverse betalinger via mobilepay i stedet for
kontanter.
Selve indbetalingsaftalen koster 375 kr./år. Hvis vi
har udover 5 kontante indbetalinger årligt, skal vi
betale mere.
3. Jytte fortæller om budgetudvalgets arbejde med
budget 2022.

9.

”Tidsrammer – Indramning af
Kl. 20:40 kulturhistorie”
Orientering og beslutning

Lokalhistorisk arkiv har forslag til hvor ”Tidsrammer”
opsættes i Vorbasse, bla. ved Helligkilden. Det er
meningen at rammen skal stå udenfor diget ca. 3
måneder. Vi er positive for det.

Se vedhæftede mail fra Billund kommunes
museer

10.

Orientering fra Helligkilde udvalget

Kl. 20:50

11.
12.

Kl. 21:15

Vi har fået principgodkendelse fra Stiftet på
undersøgelsen af Helligkilden. Der skal svares på
nogle spørgsmål før endelig godkendelse.
Helligkildeudvalget holder møde med Jørgen Møller,
Jeremy Watts og Morten Søvsø fra museet i næste
uge.

Kaffe
Evaluering af arrangementer:

a. Der var ca. 50 deltagere. Der er fastsat
datoer til resten af året.

Nr.

Dagsorden:
a. Højskolesang 17/8
Kommende arrangementer (fra årshjul)
b. Konfirmation den 28/8 og 29/8
c. Sogneeftermiddag med seniorer
31/8
d. Forklarings-Gudstj. og
konfirmandindskrivning 5/9
e. Høstgudstjeneste i Skjoldbjerg
12/9
f. Fællesarr. Med Y’s men og KFUM
og KFUM 14/9
g. Høstgudstjeneste med
kirkefrokost og menighedsmøde i
Vorbasse den 19/9
h. Højskolesang 20/9
i. Familiegudstjeneste 29/9

Beslutningsreferat:
b. Lørdag tager Birgit og Jytte imod
telegrammer, og søndag tager Birgit og
Emmy imod.
c. Birgit har kontakt til seniorerne om
planlægningen.
d. Karin kommer også.
e. Birgit sørger for æbleskiver og saft.
f. Vi skal kun sørge for at lave kaffen.
g. Karin og Birgit snakker sammen og aftaler
nærmere omkring maden. Mødetid kl. 9.30
for at sætte borde op.
h. Det er planlagt
i. Det er planlagt

13.

Evt.

Brian har målt internethastighed i sognehuset. Der
er den samme dækning over det hele.

14.

Godkendelse af referatet

Godkendt.

Kl. 21:40

Kl. 21:50

