
Referat af regnskabs- og menighedsrådsmøde i Sognehuset
Tirsdag den 27. marts 2012 kl.1900

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

Afbud fra:
Ejvind Sørensen - ingen af suppleanterne havde mulighed for at deltage.

Salme valgt af Birthe Korsbæk.: Påskeblomst, hvad vil du her.

1. Godkendelse af dagsorden
Kirsten K. tilføjede et nyt punkt vedr. mulighed for konfirmation ad flere omgange.
Dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:

• Kirsten uddelte program for gospel-workshoppen med konfirmanderne den 12. april.

◦ Formanden:
• Distriktsforeningen holder sommerudflugt den 23. maj. Vi flytter evt. vores 

menighedsrådsmøde.
• Landsforeningen holder møde den 12. juni vedr. menighedsrådsvalget.
• Vi har modtaget tilbud om at få besøg af en ung dansker, der skal arbejde i Tanzania. 

Han skal rejse i efteråret, og Viborg Stifts Udvalg for Mission og Religionsmøde 
forsøger ad denne vej at skaffe penge til projektet. Rådet diskuterer sagen og 
beslutter at sige nej.

• Der er kommet materiale fra Mediecentret.
• Spejderne vil gerne låne Sognehuset til generalforsamling den 16. april. Det siger vi 

ja til - pris 200 kr.
• To piger i koret skal konfirmeres - der er købt sølvkors til begge.
• Vi mangler 2 tallerkner og en brødkniv i Sognehusets køkken.
• Kirsten efterlyser skribenter til Kirkebladet, som vil skrive om den seneste 

valgperiode. Birthe K. skriver om kirkegården, og hvad der er sket.
• På et møde mellem formændene kom det frem, at menighedsrådsmedlemmer i 

Hersom får DSUK-bladet.

◦ Øvrige medlemmer:
• Birthe Korsbæk foreslår, at man kopierer Trosbekendelsen og sætter den bag i 

salmebogen. Forrest kan man evt. sætte en oversigt over liturgien ved højmessen. Vi 
afventer og ser Kirsten Krab Koed's eksemplar.

• Leif Jensen har fået tilbud fra Jobcentret om at få en gartner som praktikant i 4 uger 
fra den 16. april. Dette godkendes. 

3. Regnskab 2011 v/Vagner Bjørn
Kassereren udleverede og gennemgik regnskabet for 2011. Driftsudgifter i alt er på 1.045.430,75 
kr. Kirkelig ligning er indgået med 977.338 kr. til drift og 89.944 kr. til anlæg. Kassebeholdningen 
ultimo regnskabsåret er opgjort til 6.151,80 kr. Menighedsrådet godkendte regnskabet. 

4. Deltagerbetaling for traktement ved arrangementer i Sognehuset
Rådet diskuterer brugerbetaling ved arrangementer, og enes om at tage 25 kr. pr. person ved 
arrangementer i Sognehuset - børn op til konfirmationsalderen deltager gratis. Det gælder dog kun 
ved arrangementer i Sognehuset, f.eks. filmaften, foredrag osv. Arrangementer, som starter i kirken 
eller i forbindelse med kirken, er stadig gratis, f.eks. Gud og guf. 

5. Valg
Rådet diskuterer muligheden for at finde egnede kandidater til at stille op til menighedsrådsvalget. 
Tre medlemmer ønsker klart at træde ud, resten er uafklarede.

6. Datoer for møder i den sidste halvdel af året
Budgetmødet, der er planlagt til den 23. maj, flyttes til onsdag den 30. maj kl. 18.
Opstillingsmøde den 11. september kl. 18.
Torsdag den 24. oktober kl. 19 i Sognehuset.

7. Indsamlinger i kirken
Der indsamles til Det Danske Bibelselskab, Folkekirkens Nødhjælp, Børnesagens Fællesråd samt 
Kirkens Korshær. Herudover er der høstoffer, som fordeles blandt Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens 
Korshær, Koefoeds Skole og Møltrup Optagelseshjem. 

Ragna laver en oversigt over indsamlingerne til Kirkebladet, ligesom hun laver kort med 
indsamlingsformål til våbenhuset. 
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8. Arrangementer i Sognehus og Kirke
a. 29. marts - foredrag om Steen Steensen Blicher - Birthe K. og Kirsten H. deltager.
b. 12. april - gospel workshop - Birthe K. og Kirsten H. deltager.
c. 24. april - sangaften - de, der har mulighed for det, deltager.

9. Konfirmation
Enkelte forældre har udtrykt utilfredshed med, at der kun er én konfirmation. Rådet diskuterer 
sagen og vedtager, at det for 2012 er for sent at ændre på dette. Fremadrettet holder rådet fast i, 
at der kun er én konfirmation, medmindre der er flere end 23 konfirmander.

10. Eventuelt
Intet.

Vagner gik efter punkt 7.

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

Page 2 of 2Klejtrup Kirke

31-12-2016http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2012/dags_270312.htm

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2012/dags_270312.htm

