
Referat af menighedsrådsmøde 
Tirsdag den 11. september 2012 i Sognehuset

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

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:

• Kirsten holder forældreaften for konfirmanderne den 18. september.
• Et udensogns brudepar ønsker at blive viet i kirken, og Kirsten har sagt ja. 
• Kirkekaffe efter gudstjenesterne kl. 9.30 er rigtig vellykket. Ordningen udvides til hele 

året.

◦ Formanden:
• Trædrejerne har skænket 2 flotte, store lysestager til kirken.
• Der er møde for nye og genvalgte menighedsrådsmedlemmer den 15. november kl. 

19 på Naturgas i Viborg.
• Det nye voksenkor er startet med foreløbig 9 medlemmer. Rådet deltager i betaling 

for annoncering.
• Roum har forhørt, om vi vil deltage i fællesmøde med muslim, der er konverteret til 

kristendommen, og nu er præst i folkekirken. Rådet siger ja til at deltage.
• Spejderne har forhørt, om de må låne Sognehuset til møder, mens den nye hytte 

bygges. Rådet siger ja, det er vores bidrag til den nye spejderhytte. 
◦ Øvrige medlemmer:

• Birthe K. skal på kursus vedr. nye gravstedskapitaler.
•
• Vagner var til budgetsamrådsmøde i Østre Provsti. Her blev bl.a. budget 2013 

fremlagt. Vagner har skrevet brev til provstiet vedr. forhøjelse af driftsrammen med 
60.000 kr.

3. Økonomirapport pr. 30. juni 2012 v/Vagner Bjørn
Vagner udleverede og gennemgik økonomirapport for første halvår af 2012. Rapporten sendes til 
revision per dags dato.

4. Arrangementer i Sognehuset
a. Den 25. september er der koncert med efterfølgende kaffe i Sognehuset. Kirsten, Ragna og 

Birthe Ø. deltager.
b. Den 30. september er der høstgudstjeneste med efterfølgende kaffe i Sognehuset. Der 

serveres kringle og småkager. Kirsten, Birthe K., Vagner og Ejvind deltager. Kirken pyntes 
fra kl. 13.

c. Filmaften den 4. oktober. Der serveres kaffe og boller med pålæg. Filmaften forsøges flyttet 
på grund af andet arrangement. Kirsten og Kirsten aftaler ny dato.

5. Eventuelt
• Der er fællesmøde den 27. september.
• Næste menighedsrådsmøde er den 24. oktober.

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