
Referat af menighedsrådsmøde den 24. oktober 2012. 

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

Afbud fra: Leif Jensen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:

• Konfirmandundervisningen er begyndt, og det er nogle dejlige unge mennesker. Leif 
låser op til Sognehuset kl. 7.30.

◦ Formanden:
• Kandidat- og opstillerliste er godkendt. Birthe K. har undersøgt reglerne for at have 

en ansat ved kirken i menighedsrådet.
• Sogn.dk udvikles, så det bliver en kirkekalender, og der skal så kun indtastes 

oplysninger én gang.
• Vi ønsker ikke at deltage i vejkirkeordningen.
• Spejderne vil gerne låne Sognehuset 2. december. Som betaling får vi 6 dekorationer.
• Der er problemer med, at kormedlemmer ikke altid afleverer kortøj, når de holder. Vi 

aftaler, at specifikt kortøj droppes; de skal bare møde i mørkt og hvidt tøj. Det 
samme gælder kirkens personale.

• Lyset på det lille toilet i Sognehuset er blevet lavet. Det går muligvis ind under 
garantien.

• Kirsten køber et USB-stick til at overføre sit materiale fra pc til det nye råd.
• Allehelgensgudstjeneste er den 4. november.

◦ Øvrige medlemmer:
• Birthe K. har lavet sin første GIAS-aftale. Når en endelig aftale er lavet, skal den 

betales inden 14 dage.

• Ejvind fortæller fra præstegårdsudvalget, at der er bevilget penge til nyt varmeanlæg 
i præstegården. Nu skal en varmekonsulent se på sagen, og det skal ske hurtigst 
muligt.

• Ragna nævner, at der er aftale om, at når der flages ved kirkelige handlinger, så skal 
flaget blive hængende til solnedgang.

3. Kvartalsrapport pr. 30. september 2012 v/Vagner Bjørn
Vagner udleverede og gennemgik økonomirapport pr. 30. september 2012. 

Menighedsrådet har ansøgt om forhøjelse af rammebevilling for 2013 på 60.000 kr. Provstiet kan 
ikke imødekomme ansøgningen, da den ikke er indsendt til budgetsamrådet. Rådet opfordres til at 
sende specificeret anmodning, når vi indsender budget for 2014.

4. Gennemgang af revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet for 2011 v/Vagner Bjørn
Af hensyn til tidsfrist for indsendelse af revisionsprotokollen for 2011 inden 15. oktober 2012 
underskrev medlemmerne af Menighedsrådet protokollatet i forbindelse med årets høstgudstjeneste 
den 30. september 2012. Protokollatet er efterfølgende på mødet d.d. gennemgået af kassereren.

5. Kirkeskib v/Birthe Korsbæk
Birthe nævner tanken om et kirkeskib. Da der tidligere har været en del kågtrafik på Skals Å, ville 
dette måske være et oplagt valg. Rådet diskuterer emnet - der er delte meninger. Punktet tages 
eventuelt op i det nye råd. Anskaffelse af en lysglobe diskuteres også. 

6. Minikonfirmandundervisning starter 8. november fra kl. 13.10-14.45
Kirsten, Ejvind og Birthe K. skiftes til at komme med kage. 

7. Arrangementer i Sognehuset
a. Kirkefrokost efter BUSK Gudstjeneste den 28. oktober. Vi bestiller pølsebord til 50 personer - 

Kirsten ringer til Søkroen. Ejvind arrangerer drikkevarer med Brugsen. Kirsten, Ejvind, Birthe 
og Birthe deltager. Kirsten og Birthe K. mødes kl. 9.30.

b. Sangaften den 8. november med Jacob, Lene og Mette. Kirsten og Ragna deltager. Kirsten 
spørger Lene, om hun vil bage en kage.
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8. Eventuelt
Kirsten K. forhører om fastelavnsgudstjeneste - vi arrangerer det sammen med spejderne. 

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

Page 2 of 2Klejtrup Kirke

31-12-2016http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2012/dags_241012.htm

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2012/dags_241012.htm

