
Referat af menighedsrådsmøde den 28. oktober 2009 

Dagsorden:
Fremmødte:
Frederik Birkler, Vagner Bjørn, Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind, Ejvind Sørensen, Leif 
Jensen og Birthe Ømark. 

Salme valgt af Vagner: Nu går solen sin vej 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. På næste møde aftales møder for 2010.

2. Meddelelser fra:
Sognepræsten:
Ingen

Formanden:
• Kirsten har underskrevet forsikringsforslag i forbindelse med byggeriet. Diskussion i rådet, 

som beslutter, at Kirsten skal forhøre sig vedr. evt. uheld på fortovet.
• Kirsten og Birthe Ø. har på Kirsten Frandsens vegne ansøgt om kompetencemidler til 

dækning af udgifter til hendes uddannelse på Vestervig Kirkemusikskole.
• Der er kommet et spørgeskema vedr. tilfredshedsundersøgelse af vores samarbejde med 

stiftet. Ragna og Kirsten udfylder en papirversion, som præsenteres for menighedsrådet, og 
efter godkendelse udfyldes skemaet elektronisk.

• Minikonfirmanderne besøger Viborg Domkirke den 16. november, og i forbindelse hermed 
holdes afslutning. Den 1. søndag i advent inviteres minikonfirmanderne og deres forældre til 
Gudstjenesten. Her serveres kaffe, juice og småkager.

• Julekoncerten afholdes den 10. december, og der er gløgg og æbleskiver bagefter.
• Der er kommet en regning på Retsreglerne, og Ejvind har nu opsagt abonnementet.
• DSUK vil gerne have frimærker, og rådet beslutter at hjælpe.
• Egon Noe er valgt til Stiftsrådet.
• Opfordring fra Kirsten til at bruge IT-skrivebordet.
• I forbindelse med indvielsen af Klejtrup Friplejehjem beslutter menighedsrådet at give en 

Bibel. Ragna køber en Bibel.
Øvrige:

• Birthe Ø. orienterede om møde vedr. evt. ansættelse af personalekonsulent.
• Birthe K. og Ejvind deltog i møde vedr. de nye overenskomster, som er noget komplicerede.
• Kirsten og Vagner deltog i møde vedr. Folkekirkens lokale økonomi. Materiale herfra findes 

på IT-skrivebordet.

3. Valg af formand (afstemning)
Kirsten blev genvalgt.

4. Valg af næstformand (afstemning)
Ragna blev genvalgt.

5. Valg af kirkeværge
Birthe K. blev genvalgt. 

6. Valg af kontaktperson
Ejvind blev genvalgt.

7. Valg af kasserer
Vagner blev genvalgt.

8. Valg af sekretær 
Birthe Ø. blev genvalgt.

a. Valg af bygningssagkyndig
Søren Bertelsen blev genvalgt.

b. Valg af underskriftsberettigede
Kirsten og Vagner blev genvalgt.

9. Økonomirapport 30. september 2009 v/Vagner Bjørn
Vagner Bjørn gennemgik regnskabsrapport for årets første 9 måneder. Der er udgifter på i alt 
683.629,50 kr. netto. Den kirkelige ligning er indgået med 742.269 kr. Beholdningen ved periodens 
slutning er på 308.464 kr.

Page 1 of 2Klejtrup Kirke

30-12-2016http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2009/dags_281009.htm

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2009/dags_281009.htm


10. Skal konfirmanderne kunne køre med kirkebilen til Gudstjenester?
Efter en konkret episode, hvor en konfirmand har bestilt kirkebil, diskuteres det i rådet, hvorvidt 
dette skal accepteres. Der er enighed om, at kirkebilen fortrinsvis er til ældre og gangbesværede og 
kun til egen sognekirke. 
Frederik Birkler foreslår, at emnet tages op på næste fællesmøde, hvilket der er enighed om.
Menighedsrådet beslutter, at kirkebilen ikke gælder for konfirmander i Klejtrup Sogn.

11. Præstetavle v/Birthe Korsbæk
Vi har modtaget reklame vedr. præstetavle. Vores gamle tavle er væk, og vi vil gerne have en ny, 
men en sådan koster 15.000 kr. Rådet diskuterer muligheden for at få en præstetavle.

12. Kort over kirkegården v/Ragna Kolind
Vi har kun ét kirkegårdskort, som er tegnet for en del år siden. Og vi skal faktisk have to. Rådet har 
modtaget reklame fra et firma, som tilbyder at lave elektroniske kort samt vedligeholde disse.
Ragna undersøger muligheden for at få udarbejdet manuelle kort. Punktet tages op på næste møde. 

13. Sidste nyt om Sognehuset v/byggeudvalget
Byggeriet er nu i gang. Huset ligger lidt på skrå for at give plads til handicapparkering. I forbindelse 
med byggeriet er der med kommunen aftalt periodevis afspærring af fortovet. 
Birthe K. har afdækket "forbrug" af parkeringspladser ved Brugsen og ældrecentret (ved hjælp af 
foto). Ejvind har talt med Fabers Hørecenter, og det er et lovkrav, at der etableres teleslyngeanlæg. 
Dette indlægges i Sognehuset.

14. Vedtægter på kirke og kirkegård rettes endnu engang v/Birthe Korsbæk
Det indsendte tillæg til vedtægten er kommet retur igen. Vi skal følge takstregulativet. 
Menighedsrådet beslutter at slette tillægget og bruge provstiudvalgets takstregulativ.

15. Klokkeringning i forbindelse med klimakonference den 13. december
Rådet diskuterer emnet, og et flertal i rådet beslutter, at vi ikke vil deltage i klokkeringningen.

16. Næste møde
Mødet den 25. november flyttes til den 18. november kl. 19.00
Ole Hartling i Hersom forsamlingshus den 5. november kl. 19.30.
Julekoncert med de to børnekor den 10. december kl. 19.

17. Eventuelt
Påskønnelse til Jens Kolind - Ragna spørger Jens.
Tidspunkt for at ringe solen ned om sommeren - punktet tages op på et senere møde.
Igen i år er Klejtrup Kirke ikke med i folderen om åben kirke. I stedet åbner Leif kirken, hvis nogen 
ønsker at se eller besøge den.

Underskrevet af:
Ragna Kolind, Vagner Bjørn, Kirsten Hougaard, Ejvind Sørensen, Birthe Korsbæk, Frederik Birkler og Birthe 
Ømark. 
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