
Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 20. januar 2011 kl. 19 i Sognehuset

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

Salme valgt af Birthe Korsbæk: Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. Nyt punkt tilføjet - 6.a Kørsel til konfirmandundervisning

2. Meddelelser fra:
◾ Sognepræsten:

• Kirsten fortæller, at familien er faldet godt til; der er dog tekniske problemer med 
adgang til den elektroniske kirkebog.

• Ejvind spørger, om børn evt. ved altergang kan velsignes, når de ikke får vin. Kirsten 
tænker over det, og vender tilbage.

• Kirsten har fået henvendelse om deltagelse i et seminar i Danmission, og hun 
deltager i dagen, men skal ikke fungere som sekretær for Danmission. De må gerne 
lægge deres publikationer i kirken, men skal selv printe og levere disse. Ragna svarer 
Danmission og opfordrer til, at de kontakter menighedsrådet i stedet for præsten.

• Viborg Kirkeradio kommer og optager gudstjenesten i Klejtrup kirke den 17. april.
• Kirsten har ikke fast træffetid, men man er altid velkommen til at indtale besked på 

telefonsvareren. Kirsten holder fri om mandagen.

◾ Formanden:
• Der er generalforsamling i kirkeradioen den 8. februar og i distriktsforeningen den 10. 

februar.
• Kirsten har modtaget brev fra provstiet vedr. fælles regnskabsføring. Rådet siger pt. 

nej tak til tilbuddet, og Vagner udfylder og returnerer skemaet.
• Der er aftalt vinduespudsning 2 gange årligt med Ulrich i Hvornum. Pris er 250 kr. pr. 

gang inklusiv moms.
• Birgit gør rent i Sognehuset hver 3.-4. uge, og dette fortsætter.
• Kirsten har kontaktet leverandøren vedr. vedligehold af borde i Sognehuset.
• En liste over diverse arbejdsredskaber til brug ved kirkelige aktiviteter tages med på 

fællesmøde.
• Danmission låner Sognehuset til basar den 7. oktober. De vil gerne have et møde 

med menighedsrådet angående yderligere hjælpe i forbindelse med basaren.
• LUKKET

◾ Øvrige medlemmer:
• Vagner har været på kursus i det nye regnskabssystem, og han har ligeledes 

anskaffet et lærred til Sognehuset.
3. Økonomirapport pr. 31. december 2010 v/Vagner Bjørn

Vagner fremlagde økonomi- og regnskabsrapport for 2010. Der er en ultimobeholdning på 
282.013,42 kr. 

4. Alternative gudstjenester v/Kirsten Krab Koed
Kirsten har lavet en gudstjenesteplan for de første 3 måneder af 2011. Der er planlagt 
børnefamiliegudstjeneste den 13. februar og fastelavnsgudstjeneste den 6. marts kl. 13, hvis det 
kan lade sig gøre. Vi beslutter at kontakte spejderne og høre, om det kan kombineres med deres 
tøndeslagning. Fastelavnsboller købes hos bageren. 

Menighedsrådet diskuterer muligheden for at holde friluftsgudstjeneste i forbindelse med byfesten. 
Ragna kontakter byfestkomitéen, som kontakter Kirsten K.

Rådet diskuterer belysning i kirken, og beslutter at undersøge muligheden for ny belysning ved alter 
og prædikestol.

5. Gudstjeneste som afslutning på minikonfirmandundervisning
Birthe K. sender brev til minikonfirmanderne om afslutningsgudstjeneste den 13. februar kl. 14. 
Frank Sørensen deler brevene ud i sin klasse.

6. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning
om omlægning af tidspunktet for konfirmandundervisning Kirsten K. har været til møde med 
præsterne i Viborg kommune, hvor man er enige om at fastholde konfirmandundervisning som en 
del af skoletiden. Birthe K. har efterfølgende deltaget i lignende møde for menighedsrådsformænd. 
Der er sendt en fælles protest mod forslaget fra alle præster og menighedsråd i Viborg kommune. 
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6. a. Kørsel til konfirmandundervisning
Et forældrepar har spurgt, hvordan en elev kommer til konfirmandundervisning i Klejtrup. Rådet 
kontakter forældrene og siger, at det må de selv klare.

7. Aktivitetsudvalg angående Sognehuset
Punktet tages med på næste møde.

8. Den 17. marts - Kr. Lytter og Fjernseerforening i Sognehuset
- foredrag ved Iver Brændgaard fra TV/MidtVest
Iver Brændgaard vil meget gerne lave en udsendelse fra Klejtrup. Foreningen vil gerne have os til at 
hjælpe med det praktiske samt annoncering. De må selv klare annoncering, men vi hjælper gerne 
med kaffe, borddækning osv.

9. VIKRA (kirkeradio)
vil gerne have et interview med 2 til 3 af os om Sognehuset - evt. uge 14
Interviewet holdes i uge 14, og vi beslutter, at byggeudvalget og Kirsten K. deltager. 

10. Næste møder
Medarbejdermøde den 3. februar kl. 19 i Hersom præstegård
Fællesmøde den 24. februar kl. 19 i Hersom præstegård
Regnskabs- og budgetmøde den 24. marts kl. 18 i Sognehuset
Menighedsrådsmøde den 26. april kl. 18.30 i Sognehuset
Menighedsrådsmøde den 7. juni kl. 18.30 i Sognehuset
Menighedsrådsmøde den 7. september kl. 18.30 i Sognehuset
Menighedsrådsmøde den 11. oktober kl. 18.30 i Sognehuset
Menighedsrådsmøde den 8. november kl. 18.30 i Sognehuset

11. Eventuelt
Intet.

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