
Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 20. maj 2015

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

Salme valgt af Marianne:
Det dufter lysegrønt af græs.

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelse fra:
◦ Sognepræsten

• Kirsten har fået henvendelse vedr. lørdagsdåb. Rådet fastholder, at dåben hører 
hjemme i Gudstjenesten.

• Der er endnu ingen endelig bekræftelse på konfirmationsforberedelsen, som 
sandsynligvis bliver 2 eftermiddage og 1 hel dag i efteråret samt 14 eftermiddage i 
foråret.

◦ Formanden
• Lene informerer.

Der er ansat en ny stiftsamtmand.

◦ Øvrige
• Leif fortæller, at der er ansat en ny medarbejder, Christina Stengaard, som 

ferieafløser

3. Regnskab - kassereren har ordet
Marianne fremlagde budgettet for 2016, som udviste et overskud på 290.632 kr., så det ser fint ud. 
Der er sparet penge på organiststillingen, og der er en del hjemfaldne gravstedskapitaler. Der er 
modtaget lidt mindre i ligning. Budgettet blev godkendt. 

Klejtrup Sogns Menighedsråd - CVR-nummer 33546718 - budget afleveret den 13. maj 2015 kl. 
17.23. 

Kassereren gennemgik ligeledes kvartalsrapport for første kvartal af 2015, som herefter blev 
godkendt. 

4. Fremlæggelse af breve og beslutning om disse
Formanden har modtaget en del breve, bl.a. om flagdage. Vi flager på de officielle kirkelige 
flagdage, samt når der er Gudstjeneste. 

Der er sendt en opsigelse til gravermedhjælper Søren Jensen Bang. Ejvind sender en buket til ca. 
300 kr. til Søren.

Laila Trier har forhørt sig om muligheden for en evt. fastansættelse. Laila har ikke mulighed for at 
hjælpe med minikonfirmanderne, og derfor lader vi muligheden stå åben. Rådet aftaler, at Kirsten 
forhører sig hos Nanna Telling vedr. undervisning af minikonfirmander. 

Viborg Kammerkor har tilbudt sig med koncerter, f.eks. til efterår og Jul. Lene kontakter koret med 
henblik på en koncert sidst i november. 

Punkt vedr. samarbejdsaftale mellem sognenes gravermedhjælpere tages med på næste møde. 

5. Lapidarium eller ej?
Rådet diskuterer muligheden for oprettelse af et lapidarium, men vedtager, at vi ikke vil oprette et 
sådant.

6. Parkeringspladser - fremtid Der mangler parkeringspladser ved kirken, og Lene vil forhøre sig 
hos Mette Nielsen og Jørn Hermansen om en evt. pris på de udvalgte grunde - evt. bytte med det 
lille jordstykke for enden af kirkegården. 

7. Indkøb af traktor/plæneklipper Ejvind har indhentet tilbud på traktor, og får grønt lys til at gå 
videre med købet. 

8. Udendørsgudstjeneste - planlægning 
Gudstjenesten holdes søndag den 14. juni kl. 19. Folk tager selv kaffe med, og vi serverer kage. 
Alle medlemmer bager en kage. Efter Gudstjenesten er der koncert med Kulturrødderne. I tilfælde 
af dårligt vejr flyttes Gudstjenesten til kirken. 
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9. Grundlovsdag
Grundlovsfestudvalget giver besked, hvis der er brug for hjælp.

10. Provstesyn
Det var et grundigt syn - alt blev undersøgt. 

11. Eventuelt
Der skal laves en skadesanmeldelse på revnen i Sognehuset - Birthe K. laver en sådan. 

Maria Andersen tilbydes rengøringsjobbet i Sognehuset. 

Rådet fastholder, at Sognehuset ikke udlejes. 

Kommende møder aftales som følger:
Torsdag den 27. august kl. 19
Torsdag den 8. oktober kl. 19
Torsdag den 19. november kl. 19 

Rådet beslutter at installere bredbånd i Sognehuset. Ejvind kontakter Energi Midt.

Birthe Ø. kontakter Jens Kolind for at få Mona Finderup slettet af menighedsrådet på kirkens 
hjemmeside. 
Næste møde er torsdag den 27. august.

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

Page 2 of 2Klejtrup Kirke

31-12-2016http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2015/dags_200515.htm

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2015/dags_200515.htm

