
Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 23.januar 2013 

kl.19.00 - 22.00 i Sognehuset.

Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Mona Finderup, Marianne Fruergaard, 
Leif Jensen og Birthe Ømark.

Salme valgt af Leif: Lover den Herre

1. Lene Yde kommer vedr. fastelavnsarrangement, da der sidste år var tale om, at spejderne og 
menighedsrådet skulle lave fastelavnsarrangement sammen. Diskussion og stillingtagen.
Lene og menighedsrådet har tidligere snakket om muligheden for et fælles fastelavnsarrangement, 
og vi har besluttet at lave et sådant. Vi starter i kirken kl. 13.15 og går derefter med spejderne over 
i hallen, hvor der er tøndeslagning og kaffe. Spejderne har annonceret via plakater i byen, og vi vil 
også have det på by-portalen. Lene giver Jens Kolind besked om at lægge det på hjemmesiden og 
by-portalen. De udklædte børn går eventuelt i optog fra kirken til hallen.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

3. Meddelelser fra 
◦ Sognepræsten:

• Kirsten takker for julegaven. 
• 30. januar tager konfirmanderne til konfirmandtræf i Viborg.
• Der afholdes fælles aftenmøde for konfirmandernes forældre i løbet af foråret.

◦ Formanden:
• Thomas Franke er konstitueret som provst, da Jørgen Knudstrup Olesen er fratrådt.

◦ Øvrige medlemmer:
• Intet

4. Øvrige - kan det være et punkt, da et emne skal være på dagsordenen for at der kan tages en 
beslutning Punktet er overflødigt og udgår.

5. Ny information efter kursus for formand
a. Der skal være aftalt møder et år frem.

Rådet beslutter at dispensere fra dette, og aftaler møder for et halvt år ad gangen.
b. Datoer for menighedsrådsmøder skal bekendtgøres for menigheden - hvordan gør vi det 

bedst?
Vi skriver det i kirkebladet, og beslutter desuden at sætte det på by-portalen.

6. Ny information efter kursus for kasserer
a. Regnskabsinstruks. Der skal udarbejdes en regnskabsinstruks. Marianne snakker med 

Vagner om dette.

7. En anden/nemmere måde at være sekretær på.
Birthe overvejer, om det er nemmere at skrive referat direkte på pc, så det kan printes, 
underskrives og uddeles med det samme.

8. Klejtrup-portalen Vi aftaler at bekendtgøre alle vores arrangementer på portalen. Lene snakker 
med Jens.

9. Ansøgninger
a. Ung mand ønsker at holde koncert.

Vi sender ansøgningen videre til Jacob, som står for at arrangere koncerter.
b. Kirkens Korshær vil gerne låne Sognehuset den 4. juni i forbindelse med pilgrimsvandring.

Rådet diskuterer sagen og beslutter at sige ja. Pris for lån er 200 kr., og huset skal være 
gjort rent bagefter. 

10. Kursus m.v.
a. IT-kursus om det digitale skrivebord hos Naturgas den 27. februar Marianne, Lene og Birthe 

Ø. deltager.
b. Temaaften for formand, kontaktperson og graver den 7. februar i Stoholm Leif, Ejvind og 

Lene deltager.
c. Distriktsforeningen af menighedsråd i Østre Provsti holder møde den 6. februar hos Naturgas 

Birthe K. og Lene deltager.
d. Medarbejdermøde i præstegården den 20. februar Lene, Ejvind og Leif deltager.
e. Fællesmenighedsrådsmøde i præstegården den 21. februar Tilmelding til Lene.

11. Opsigelse fra vores "bladpige". Der er nye interesserede, er der andre forslag?
Tessa, Mathilde og Markus Vadsholt vil gerne overtage omdelingen af kirkebladet. 
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Vi aftaler, at Lene snakker med Jens Nielsen om levering af bladet fra trykning. Der skal strammes 
op på rettidig modtagelse og uddeling.

12. Beslutning om formandscomputer. Rådet siger ja til, at Lene køber en computer, der følger 
formanden. Lene spørger evt. Jens Kolind om hjælp til køb. Birthe K. bruger USB-sticks til lagring af 
GIAS-aftaler. 

Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Mona Finderup, Marianne Fruergaard og 
Birthe Ømark 

Page 2 of 2Klejtrup Kirke

31-12-2016http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2013/dags_230113.htm

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2013/dags_230113.htm

