
Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag den 20. november 2012.

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

Salme valgt af Vagner Bjørn: Vær velkommen, Herrens år.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra:
a. Sognepræsten:

◦ Gospelgudstjenesten finder sted den 28. februar 2013. Der kan blive 18 deltagere, 
hvis alle konfirmanderne møder op. Det overvejes at invitere konfirmanderne fra 
2012.

◦ Minikonfirmanderne er startet, og der er 15 tilmeldte. Birthe K. hjælper den 6. 
december, når de skal besøge kirken.

b. Formanden:
◦ Vi har fået en printer af Lokalhistorisk Forening. Vi spørger, om spejderne vil have 

den gamle.
◦ Spejderne har spurgt, om de må låne Sognehuset 2 måneder længere, da den nye 

hytte bliver forsinket. De betaler ikke noget - det er deres gave i forbindelse med det 
nye hus.

◦ Jens Kolind skal have en erkendtlighed for sit arbejde med hjemmesiden. Vagner 
køber et Hobro gavekort.

◦ Ester vil gerne overtage kassererfunktionen, hvis det bliver aktuelt.
c. Øvrige medlemmer:

◦ Birthe K. har snakket med provstiet om de nye gravstedsaftaler. Disse skal betales 
inden 14 dage, men der kan i første omgang udskrives en kladde.

◦ Birthe K. nævner, at der er kommet brev vedr. udskiftning af oliefyr i præstegården. 
Emnet tages op på næste præstegårdsudvalgsmøde.

◦ Vagner har sendt rykkere vedr. gravstedsbetaling.

3. Afskrivning på debitorer 2012 v/Vagner Bjørn
To regninger vedr. vedligeholdelse af gravsteder fra 2008 er ikke blevet betalt trods fremsendelse af 
3 og 4 rykkerskrivelser. Det samlede beløb inkl. Moms udgør 1.714,38 kr. På baggrund af 
regningskravenes størrelse og alder indstiller Vagner, at de bliver afskrevet i regnskabsåret 2012. 
Rådet diskuterer sagen, og beslutter at vedtage indstillingen.

4. Personaletøj ved kirkelige handlinger
Rådet diskuterer personaletøj og vedtager, at kirkens personale skal bære mørkt tøj - og evt. hvid 
bluse - i kirken. Ejvind taler med de ansatte. 

5. Afsked med 3 medlemmer
Birthe K. takker på rådets vegne Kirsten, Ragna og Vagner for deres store indsats. Leif og Kirsten K. 
siger ligeledes en stor tak for godt samarbejde. 

6. Eventuelt
Intet.

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