
Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 16. juni 2010

Fremmødte:
Vagner Bjørn, Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Leif Jensen og Birthe Ømark. 

Afbud fra:
Frederik Birkler og Ragna Kolind

Salme valgt af Leif Jensen: Gak ud min sjæl.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. 

2. Meddelelser fra:
◾ Sognepræsten:

◾ Formanden:
• Det var en god studietur i Blichers fodspor den 29. maj.
• Ragna forhører, om vi er interesserede i en kopimaskine. Vi takker ja til tilbuddet. 
• Provstiet har sendt brev vedr. ansættelse af fælles regnskabsfører.
• Flemming Både har sendt tilbud på musisk foredrag. 
• Hidtil har organistens løn været betalt af ligningsbeløb i Hersom, men nu skal det 

fordeles på alle 3 sogne efter forholdstal i forhold til tjenester.
◾ Øvrige medlemmer:

• Birthe K. har set Sigurd Barretts bibelmateriale og synes, det er interessant og godt.
• Birthe K. har talt med Ester om fjernelse af gravsted, og det må gerne slettes.

3. Sidste nyt som Sognehuset v/byggeudvalget
a. Tilbud på gardiner

Der er indhentet tilbud hos Botex samt Møldrup Gardiner på plissé- og lamelgardiner. Rådet 
vælger tilbuddet fra Botex, da dette var det billigste. 
Møbler er ligeledes bestilt hos Jysk Boligindretning. Vedr. garderobe kontakter Birthe Ø. Villy 
Mikkelsen for at høre, om trædrejerne vil hjælpe.
Ejvind får lavet 7 ekstra nøgler til Sognehuset.

b. Indvielsen den 29. august
Det bliver stående buffet med sandwich. Vi regner med ca. 100 mennesker. Birthe Ø. 
spørger Ella, om hun evt. vil lave disse (har efterfølgende spurgt, og Ella kan ikke). Der 
serveres øl, vand og vin. 

4. Spørgeskema fra Stiftsudvalget for diakoni
Vi har modtaget et spørgeskema vedr. diakoni. Rådet udfylder skemaet og returnerer det til 
Stiftsudvalget.

5. Næste møder
Den 15. september kl. 19 i Sognehuset. Her aftales nærmere vedr. høstgudstjenesten. 

6. Eventuelt
Kirken er lige blevet kalket, og ligeså graverbygningen. 

Underskrevet af:
Vagner Bjørn, Ejvind Sørensen, Birthe Korsbæk, Kirsten Hougaard og Birthe Ømark. 
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