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R e f e r a t  
fra  

 
Repræsentantskabsmødet i Skole-Kirke Samarbejdet i Horsens 
Kommune 
 

17. maj 2017 kl. 19.00 
 

Sted: Tyrsted-Uth Sognehus, Kirkevej 20, 8700 Horsens  
 
Iflg. vedtægterne, der blev godkendt 3. september 2015, afholdes hvert år inden udgangen 
af maj måned ordinært repræsentantskabsmøde.  
 

D A G S O R D E N 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
Jens Peder Baggesgaard blev valgt som dirigent og  
Tove Asmussen som referent.  

 
2. Bestyrelsens årsberetning.  

Formanden fremlagde beretningen og kom omkring perioden siden Skole-
Kirke Samarbejdets tilblivelse for ca. 1½ år side. Vigtigheden af, at ånd og 
navn er fulgt med fra det tidligere samarbejde med skolerne, ligesom der 
arbejdes ud fra den vision, at lærerne skal opleve os, som medspillere og ikke 
modspillere, at undervisningstilbuddene bygger på undervisningsplaner, så 
lærerne får lyst til at være med. SKS-konsulenterne er vores stærke kort til 
dette samarbejde. De har i den korte periode, de har været ansat arbejdet 
ihærdigt for at få de mange projekter, vi har gang i, til at blive vellykkede og 
altid at tænke tværfaglighed ind i projekterne.   
Hjemmesideopbygningen fik mange roser. Den er flot og enkelt samtidig med 
at den er meget informativ.  
Glæde over at skoleelevernes reaktion har været positive indtil nu. Men vi er 
også klar til at tage en evt. kritik op på en positiv måde, så vi kan lytte og rette 
ind til det bedre. Både bestyrelse og konsulenter arbejder på tilsvarende 
måde.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt.   
 

 
3. Præsentation af planer for det kommende skoleår.  



Salmesang og klokkeklang er netop afviklet for over 500 elever i 4. klasserne.  
Reformationsprojekt kommer snart for 5. og 6. klasserne og her er musik og 
sang de væsentlige elementer.   
Jesus på Fængslet bliver udbudt slut juni til skolernes 3. klasse.  
Armadillo har vi valgt ikke at gennemføre i 2017, men i stedet lægger vi 
kræfter i en modernisering af projektet, som forhåbentlig afvikles omkring 
november 2018.  
 

4. Evaluering af Skole-Kirke Samarbejdet, herunder drøftelse af idéer m.v.  
Der var ingen ideer eller andet til punktet.  
 

5. Behandling af indkomne forslag (forslag skal indsendes til formanden Karen Holdt 
Madsen på khm@km.dk senest 1 måned før mødet)  
Der var ikke modtaget forslag.  
 

6. Årsregnskab til godkendelse v/ kassereren 
Årsregnskab for 2016 blev godkendt.  
 

7. Fremlæggelse og vedtagelse af budget 
Budget 2018 på 814.000 kr. Blev vedtaget.  
 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter. Valgene gælder for 2 år.  
 
På valg er 2 medlemmer og 2 suppleanter, hhv. en præst og et 
menighedsrådsmedlem (læge medlemmer):  
 
a. Nuværende medlemmer på valg:  

Kim Clemmensen (modtager genvalg) 
Niels Anders Lund Svendsen (modtager genvalg)  

      Kim og Niels Anders blev begge genvalgt.   
 
 
b. Nuværende suppleanter på valg:  

Anne Marie Vrang (modtager genvalg) 
Bente Glerup (modtager ikke genvalg) 
Anne Marie blev genvalgt. Som ny suppleant blev Jeanette Blicher Rumph 
(Tyrsted) valgt.  

 
c. Suppleant for 1 år (Gurli Hokland er indtrådt i bestyrelsen).  

Som ny suppleant blev Thomas Jørgensen (Torsted) valgt.  
 

9. Eventuelt.  
Der blev gjort opmærksom på frister for ansøgninger til Projektpuljen.  
   

 
Mødet slut kl. 20.30 
 
 
Godkendt af dirigent Jens Peder Baggesgaard pr. mail den 18.5.2017.  

mailto:khm@km.dk

