
Menighedsrådsmøde torsdag den 6. oktober i Sognehuset

Til stede: 
Søren Sørensen, Ejvind, Sørensen, Kirsten Sørensen, Marianne Fruergaard, Lene Lange, Leif 
Jensen og Birthe Ømark

Afbud fra: Kirsten Krab Koed 

Salme valg af Ejvind Sørensen: Dybt hælder året i sin gang

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. 

2. Meddelelser fra
◦ Sognepræsten

• Kunstloftet vil gerne lave en engleudsmykning til kirken ved juletid. Vi beder 
om yderligere information, men er egentlig indstillet på at takke ja.

◦ Formanden
• Der er Reformationsgudstjeneste i Herning den 31. oktober
• Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer i Viborg den 17. november
• Der er kommet nye kostpriser på alle GIAS ydelser
• Høstgudstjenesten var en rigtig god oplevelse

◦ Øvrige
• Leif takker menighedsrådet for velvilje i forbindelse med lønstigning
• Kapellets køleanlæg virker ikke ordentligt
• Repholtz' gravsted sløjfes ikke, men der lægges grus på og plantes evt. roser

3. Kassereren har ordet
• Regnskabet er kommet retur med bemærkninger. Bemærkningerne blev gennemgået 

og diskuteret.
• Kassererens løn forbliver uændret.
• Kollektregnskabet er ført, men er ikke skrevet på Bilag 2. Bemærkningen er taget til 

efterretning. 
• Bemærkning om kalkning af kirken er ligeledes taget til efterretning. 
• Punkt vedr. overskud i regnskabet er drøftet og taget til efterretning.

• Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

• Menighedsråd er ikke længere omfattet af bankgarantiordning/indskydergaranti. 
Marianne undersøger forskellige banker.

• Høgh og Færch har sendt tilbud på snerydning til en pris af 644 kr. Vi beslutter at 
takke ja, men ønsker også at få ryddet vejen langs kirkediget.

• Lene har snakket med Mette og Lars Nielsen vedr. køb af grunden langs kirkediget 
med henblik på etablering af parkeringsplads. Prisen er i første omgang ca. 300.000 
kr. 

4. Status på tag
Vi har fået to tilbud på reparation af våbenhusets tag. Poul Erik Nielsens tilbud er billigst, og 
det vælger vi.

5. Kommende arrangementer
Der er BUSK Gudstjeneste den 30. oktober med efterfølgende frokost i Sognehuset. Der 
bestilles pølsebord i Hersom. Ejvind, Marianne og Kirsten deltager. 

Der er festgudstjeneste med minikonfirmanderne den 24. november. Ejvind sørger for 
drikkevarer, og Lene forhører, om kroen kan levere spaghetti og kødsovs. 

6. Afvikling/opstart af menighedsråd Næste møde er 9. november kl. 19.30, hvor vi skal 
underskrive budgettet. 

Næste ordinære møde er tirsdag den 29. november kl. 17.30.

7. Eventuelt
Lene forhører om pris på en lysglobe i messing.
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Kirsten Sørensen opfordrer til, at vi bakker op om organistens koncert i Bjerregrav den 13. 
oktober kl. 19.30.

Underskrevet af:
Søren O. Sørensen, Kirsten Sørensen, Marianne Fruergaard, Lene Lange og Birthe Ømark. 
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